




KULTURA I INTELIGENCJA 
ROSYJSKA
O pisarstwie Lidii Czukowskiej

ROSYJSKA LITERATURA EMIGRACYJNA 11





Lidia Liburska

KULTURA I INTELIGENCJA 
ROSYJSKA
O pisarstwie Lidii Czukowskiej



Seria: Literatura Rosyjska - Emigracja-Tamizdat - Samizdat. 11. 

Zespól Badawczy Rosyjska Literatura Emigracyjna. Uniwersytet Jagielloński

Instytut Studiów Regionalnych. Katedra Rosjoznawstwa

Książka dotowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

© Copyright by Lidia Liburska & Uniwersytet Jagielloński 
Wydanie I, Kraków 2003

ISBN 83-233-1646-5

RECENZENT

Jan Orłowski

PROJEKT OKŁADKI

Andrzej Harasz

REDAKTOR

Elżbieta Szczęśniak-Kajzar

KOREKTOR

Dorota Janeczko

Dystrybucja: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Bydgoska 19 C, 30-056 Kraków, Poland 
tel. (012) 638-77-83, 636-80-00 w. 2022, 2023 
tel. kom. 0604-414-568 
telVfax (012) 430-19-95 
e-mail: wydaw@if. uj. edu. pl 

http: //www. wuj. pl
Konto: BPH SA IV/O Kraków nr 10601389-320000478769

mailto:wydaw@if.uj.edu.pl
http://www.wuj.pl


SPIS TREŚCI

Część pierwsza

DYLEMATY ROSYJSKIEJ INTELIGENCJI

I.  Ideologiczny aspekt kultury rosyjskiej w przekazie pokoleniowym......... 9
1.  Ojcowie. Pomiędzy starym a nowym porządkiem................................. 24

Tradycja almanachu „Wiechi”................................................................ 34
Dziedzictwo radykalnego odłamu rosyjskiej inteligencji..................... 44
W służbie kultury proletariackiej i socjalistycznej................................ 58
Alternatywy wyboru: Kultura a polityka - Anna Achmatowa............. 83
Boris Pasternak - za i przeciw................................................................ 90

2.  Rówieśnicy. Ludzie i czasy...................................................................... 93
Pionierzy socrealizmu.............................................................................. 93
Widmo terroru.......................................................................................... 110
Nowe wyzwania: wojna, kosmopolityzm.............................................. 115

3.  Następcy. Szansa dziejowa a pokolenie lat 60........................................ 119
Między pojednaniem a normalizacją: dialog międzypokoleniowy.....  123

II.  Antropologiczno-etyczna wykładnia poglądów Lidii Czukowskiej.......  138
Wobec etyki autorytarnej........................................................................ 139
Przeciw moralności ideologicznej.......................................................... 142
Etyka humanistyczna............................................................................... 145
Etyka niezależna...................................................................................... 148
Autorytet moralny.................................................................................... 152
Bycie świadkiem...................................................................................... 154

Część druga

WBREW SYSTEMOWI, NA PRZEKÓR 
HISTORII - BELETRYSTYKA LIDII CZUKOWSKIEJ

I. Studium zniewolenia - Sofia Pietrowna, Zanurzenie................................ 161
Dzieje publikacji........................................................................................ 161
Zagrożenie tożsamości............................................................................... 167
Fakt prasowy jako mechanizm manipulacji............................................. 189
Obrachunek z przeszłością........................................................................ 193
Wymiar aksjologiczny mikropowieści..................................................... 209



6 SPIS TREŚCI

II. Z mroków pamięci. Memuarystyka Lidii Czukowskiej............................ 225
Pamięci dzieciństwa................................................................................... 225
Przedśmiercie.............................................................................................. 239
W stronę portretu literackiego................................................................... 249
Boris Pasternak........................................................................................... 249
Aleksander Solżenicyn............................................................................... 260
Josif Brodski................................................................................................ 267
Zapiski o Annie Achmatowej - Kronika losów,  tragedii, przeznaczeń...  270
Czas, który trwa.......................................................................................... 270

Część trzecia

DYSYDENCTWO W ZSRR. PUBLICYSTYKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI MORALNEJ

I.  Transformacja zachowań społecznych i kulturalnych................................ 307
Wobec manipulacji prawdą....................................................................... 307
Prawda a opinia publiczna........................................................................ 313
Pamięć i mechanizmy jej wykorzenienia................................................. 323
Emigracja.................................................................................................... 329
Nowa elita................................................................................................... 333
„Kultura kłamstwa” a kultura w ujęciu Czukowskiej............................... 336

II.  Odpowiedzialność jako los......................................................................... 345
„Inakomyslije”........................................................................................... 350
Po stronie ruchu obrony praw człowieka.................................................. 355
Przeciw destrukcji wartości....................................................................... 367

Część czwarta

W STRONĘ TRANSCENDENCJI. 
POEZJA LIDII CZUKOWSKIEJ

Model poezji i poety................................................................................... 377
Koncepcja świata poetyckiego.................................................................. 392
Poezja versus proza.................................................................................... 400

ZAKOŃCZENIE............................................................................................. 415

STRESZCZENIE W JĘZYKU ROSYJSKIM................................................ 421

INDEKS NAZWISK........................................................................................ 429



СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

ДИЛЕММЫ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

I.  Идеологический аспект русской культуры в общении генераций...........  9
1.  Отцы. Между старым и новым порядком.................................................... 24

Традиция альманаха „Вехи”........................................................................... 34
Наследство по радикальной русской интеллигенции.............................. 44
На службе у пролетарской и социалистической культуры.................... 58
Альтернативы выбора: Культура и политика: Анна Ахматова...........  83
Борис Пастернак - за и против....................................................................... 90

2.  Ровесники. Люди и время................................................................................. 93
Пионеры социализма......................................................................................... 93
Призрак террора.................................................................................................. 110
Новые вызовы: война, космополитизм........................................................ 115

3.  Наследники. Исторический шанс и поколение шестидесятников........  119
От примирения к нормализации: диалог между поколениями.............. 123

II.  Антропологическо - этическое истолкование взглядов Чуковской........  138
По отношению к авторитарной этике.......................................................... 139
Против иделогической морали....................................................................... 142
Гуманитическая этика...................................................................................... 145
Независимая этика............................................................................................. 148
Моральный авторитет...................................................................................... 152
Быть свидетелем................................................................................................. 154

Часть вторая

МИМО СИСТЕМЫ, МИМО ИСТОРИИ - БЕЛЛЕТРИСТИКА
ЛИДИИ ЧУКОВСКОЙ

I. Исследование по порабощению: Софья Петровна, Спуск под воду ...... 161
История публикации............................................................................................ 161
Тождество подверженное опасности............................................................... 167
Печатаный факт как механизм манипуляции............................................... 189
Прошлое с расчетом............................................................................................. 193
Аксиологической горизонт микроповестей.................................................. 209



8 СОДЕРЖАНИЕ

II. Воскресить в мраке памяти. Мемуаристика Лидии Чуковской................ 225
Памяти детства.................................................................................................. 225
Предсмертие......................................................................................................... 239
В сторону литературного портрета.................................................................. 249
Борис Пастернак.................................................................................................... 249
Александр Солженицын..................................................................................... 260
Иосиф Бродский.................................................................................................... 267
Записки об Анне Ахматовой - Хроника судеб, трагедий, назначений..  270
Хранить время....................................................................................................... 270

Часть третья

ДИССИДЕНСТВО В СССР. ПУБЛИЦИСТИКА МОРАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

I.  Трансформация социальных и культурных действий................................... 307
По отношению к манипуляции правдой........................................................ 307
Prawda a opinia publiczna..................................................................................... 313
Память и механизмы ее искоренения............................................................. 323
Эмиграция............................................................................................................... 329
Новая элита............................................................................................................. 333
„Култура лжи” и култура у Чуковской........................................................... 336

II.  Ответственность как способ существования.................................................. 345
„Инакомыслие”...................................................................................................... 350
На стороне правозащитников............................................................................ 355
Против деструкции ценностей.......................................................................... 367

Часть четвертая

К ТРАНСЦЕНДЕНЦИИ. ПОЭЗИЯ ЛИДИИ
ЧУКОВСКОЙ

Модель поэзии и поэта............................................................................................... 377
Художественный образ мира.................................................................................... 392
Поэзия versus проза..................................................................................................... 400

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................ 415

РЕЗЮМЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.......................................................................... 421

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.................................................................................................. 429



Część pierwsza

DYLEMATY ROSYJSKIEJ INTELIGENCJI

I. Ideologiczny aspekt kultury rosyjskiej 
w przekazie pokoleniowym

Wydarzenia w Nowym Jorku oraz Waszyngtonie w dniu 11 września 
2001 roku uzmysłowiły, „w jaki sposób oblicze świata bez respektu przed 
życiem ludzkim i ludzką godnością, bez tolerancji wobec innej wiary oraz 
bez przekazywania wartości kulturalnych przeobraża się w okropną kary
katurę”1. W powszechnej opinii, akt terrorystyczny, jakiego dotąd ludz
kość nie znała, wstrząsnął podstawami humanistycznymi. W tym aspek
cie nie tylko przypomnienie konkretnego etapu związanego z dziejami 
terroryzmu - terroryzmu legalnego w ZSRR, ale przede wszystkim re
fleksja nad propozycją antropologiczną, jaką niósł dwudziestowieczny 
humanizm, pozwolą szerzej spojrzeć poprzez zjawiska literackie, przez 
twórczość Lidii Czukowskiej w kontekście przemian światopoglądowych, 
społeczno-politycznych, literackich, na charakterystyczne dla tego nurtu 
postawy, które zakładały konieczność dialogu pomiędzy kulturami, spo
łeczeństwami i między pokoleniami. 

1 H. Hoffmann, Drodzy czytelnicy, z niemieckiego przełoży! K. Zastawny, „Kafka”. 
„Kwartalnik Środkowoeuropejski” 2001, nr 4, s. 4. Jest to numer tematyczny poświęcony 
zagadnieniu Generacje. 

O ile początek wieku XX ogłosił ustami Fryderyka Nietzschego 
śmierć Boga, człowieka i kultury, o tyle współcześni humaniści nadal 
podejmowali próby ratowania świata wartości, choć ich wysiłki nie do 
końca okazały się skuteczne. Humanitaryzm, jego wysoki walor w indy
widualnych relacjach międzyludzkich posiada jednoznaczną akceptację 
społeczną, natomiast humanitaryzm w konfrontacji z formami zinstytu
cjonalizowanymi często przegrywa na korzyść różnych ideologii. Pytanie 
stawiane na gruncie humanistyki o humanizm heroiczny: czy jest on 
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możliwy w dzisiejszych czasach, dla człowieka w wymiarze tu i teraz, 
obcego wobec transcendencji, pozostaje bez odpowiedzi w konfrontacji 
z terroryzmem i jego skutkami - cierpieniem, śmiercią. 

Akceptowanie z aksjomatyczną pewnością praw jednostki, kierowanie 
się Ogólną deklaracją praw człowieka, możliwość nawiązania dialogu 
pomiędzy władzą a społeczeństwem - to przesłanki ukształtowania się 
nowej sytuacji w sensie politycznym w Europie Wschodniej w roku 1989, 
jednak kultura uwikłana w socjalizm, całkowicie zawłaszczona przez 
ideologię, wymaga przywrócenia prawdziwych wartości i znaczeń, często 
towarzyszył jej bowiem proces rozbijania sukcesji, deprecjonowania 
tradycyjnych wzorców na rzecz pragmatyzmu. 

Współczesność coraz wyraźniej upatruje płaszczyzny rozwiązania 
konfliktów odmiennych społeczeństw, kultur i konfesji opartej na dialo
gu. Nowy typ społeczeństwa konsumpcyjnego, gdy masy ludzkie zauro
czone są wizją totalnego dobrobytu, generuje nowe relacje pomiędzy 
pokoleniem ojców i dzieci, przy czym klasyczne konflikty wydają się już 
nieaktualne, a sam „pakt generacyjny” zawierający postulat formowania 
świata od nowa, przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności za jego 
kształt, co nie wyklucza ostrego konfliktu pomiędzy zwolennikami stare
go i nowego porządku", budzi wątpliwości. 

Generacją, w której doświadczenie został wpisany bezwzględny akt 
terroru, było pierwsze pokolenie porewolucyjne, tj. pokolenie Lidii Czu- 
kowskiej, skazane na komunistyczne formy życia, pozbawione pamięci 
historycznej, orientacji w sferze kultury. Los tego pokolenia pozwala 
jednak mieć nadzieję, że dialog wewnątrz- i międzypokoleniowy jest 
możliwy i konieczny w celu budowania świata bez przemocy. Ważną rolę 
w tym procesie odegrała transmisja wartości kulturalnych, które mogą 
zapobiec degradacji jednostki i społeczeństwa, przejmujących zideologi- 
zowane modele życia; dawniej był to model stalinowski i jego pochodne. 

Pisarstwo Lidii Czukowskiej można włączyć w fundamentalny dialog 
o zachowaniu i rozwoju wartości człowieka i ludzkości. W perspektywie 
historycznej i antropologicznej, w zależności od zmieniających się prefe
rencji, wynikających z doświadczeń podyktowanych rozumieniem kon
dycji człowieka w świecie, a przede wszystkim takich kategorii, jak: wol
ność, odpowiedzialność, godność itd., dają się wyróżnić kręgi tematyczne 
związane z formacją immanentną i transcendentną. Doświadczenie kolej
nych pokoleń na trwałe zakorzenionych w nurcie racjonalistyczno- * 

2 Por. Ph. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu o autobiografii, red. R. Lubas- 
-Bartoszyńska, Kraków 2001. Universitas. 
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-utylitarnym bądź idealistycznym składało się na ciągłość tradycji, w 
której chrześcijaństwo i humanizm kształtowały tożsamość i szczególną 
misję rosyjskiej inteligencji. W Rosji już od połowy XIX wieku antropo- 
centryczny humanizm pozostawał w opozycji do chrystologicznego uję
cia człowieka. Przy całej złożoności problematyki spróbujemy zarysować 
płaszczyznę, która generowała relacje pomiędzy zwolennikami obu 
orientacji. Jest nią płaszczyzna moralno-etyczna. Humanizm (a ściślej: 
tradycje wolnomyślicielstwa humanistycznego) i chrześcijaństwo stano
wiły podłoże etyczne literatury i kultury rosyjskiej z uwagi na absoluty- 
zację osobowości ludzkiej jako wartości - jej unikatowość i niepowta
rzalność.

„Stąd bicrze się tragiczna świadomość, że człowiek jest skazany na samotność 
i dążenie Rosjan, aby znaleźć wyjście z sytuacji swojego wyobcowania w twór
czości bądź w prawosławnej soborowości (i wtedy przyjąć wiarę ludu)”3.

3 А. Звоздников, Русская интеллигенция: гуманизм или христианство [w:] 
Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, pod red. H. Kowalskiej, Kraków 2001, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 53.

4 Por. В. Гаражда, Мораль и религия, „Вопросы философии” 1996, nr 2.

Działalność pisarską Lidii Czukowskiej wiąże się zwykle z formacją 
ideową określoną jako lewica laicka z uwagi na jednolitość poglądów 
i wspólnotę postaw, choć ta diagnoza w kontekście zbliżenia humani
stycznych i chrześcijańskich źródeł światopoglądu rosyjskiego inteligenta 
wydaje się nam nie do końca uzasadniona. W kwestiach światopoglądo
wych pisarka zbliża się do personalizmu, szczególnie w obszarze moral
ności i etyki. Jej oryginalny dorobek pozwala spojrzeć na ludzi i czasy, 
o których pisze, z perspektywy trudnych wyborów, uwarunkowanych 
przez sferę codziennej egzystencji, a także poprzez fakty historyczne 
i polityczne oraz wynikające z przesłanek filozoficzno-chrześcijańskich 
w rozumieniu kulturowym, a nie religijnym. To, że przejęła cywilizacyj
ne wartości chrześcijańsko-humanistyczne, uczyniło ją wrażliwą na za
męt moralny i intelektualny naszych czasów. Trudno nie powołać się tutaj 
na sąd współczesnego krytyka, że Rosjanie potrzebują etyki związanej 
z religią, ponieważ świadomość religijna wyznacza ich sposób postępo
wania4.

Myśl moralno-etyczna Czukowskiej odwołuje się do dwóch źródeł; 
jest to świadome nawiązanie autorki do przeciwstawnych nurtów - racjo
nalistycznego w osobie personalisty Aleksandra Hercena postulującego 
jedność etyki praktycznej i teoretycznej, etyki myśli i czynu, oraz nurtu 
idealistycznego reprezentowanego przez Lwa Tołstoja.
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Wybitni przedstawiciele dziewiętnastowiecznej rosyjskiej etyki, Her- 
cen i Tołstoj byli inspirowani przez estetyczny humanizm bliski na grun
cie rosyjskim wielu myślicielom, którzy zerwali z Cerkwią, ale nie potra
fili zagłuszyć w sobie pragnień idealistycznych. Hercen traktuje sztukę 
jako jedyne dobro5; Tołstoj przypisuje jej szczególne znaczenie: sztuka 
jest powołana, aby służyć ludziom uczciwie i bezinteresownie, utwier
dzając ich w dobru, aby jednoczyć, niezależnie od dzielących różnic6. 
Obok funkcji integracyjnej społeczeństw i ludzkości, podstawową funk
cją sztuki w ujęciu Tołstoja jest kształtowanie świadomości religijnej, 
jako formy wspólnego działania w odkrywaniu dobra, na drodze kształ
towania relacji między ludźmi, podczas gdy, jak podkreśla filozof, antro- 
pocentryzm Hercena nie przeszedł z planu etycznego w sferę metafizyki7. 
Hercenowska filozofia przypadku stworzyła przestrzeń dla autonomii 
moralności, to jest przestrzeń dla bezgranicznej wolności człowieka oraz 
absolutyzacji jego etycznego idealizmu8, wywarła wpływ na nurt myśli 
społeczno-politycznej w drugiej połowie XIX wieku - tzw. nihilizm.

5 „Искусство вместе с зарницами личного счастья единственное благо наше”; 
А. Герцен, Былое и думы, Ленинград 1946, cz. V, s. 368.

6 Рог. Л.Н. Толстой, Собрание сочинений в двадцати двух томах, Москва 1983, 
I. XV, s. 173.

7 „Антропоцентризм Герцена не развернулся из этической сферы в план 
метафизики, - он ведь по прежнему хотел объяснять человека из природы, а не 
природу из человека...”; В.В. Зенковский, История русской философии, Paris 1989, 
YMCA-PRESS, Второе издание, t. I, s. 298.

’ Tamże, s. 304.
9 Por. И. Евлампиев, История русской метафизики в Х1Х-ХХ веках. Русская 

философия в поисках абсолюта. Часть I, Санкт-Петербург 2000, Издательство 
„Алетейя”, s. 83-92. Według autora wolność indywidualna w ujęciu Hercena to w istocie 
„metafizyczny Absolut, z którego wypływają wszystkie moralne wartości człowieka 
i w którym każdy człowiek potwierdza swojąjedność, a nawet tożsamość z drugimi ludź
mi”. Tamże, s. 90. Wszystkie przekłady w tekście są autorstwa Lidii Liburskiej, jeśli nie 
zaznaczono w przypisach nazwiska tłumacza.

10 Tamże, s. 92.

Antropologiczna koncepcja wolności jednostki i form jednoczenia lu
dzi - wspólnoty społecznej, wpisana w prozę Czukowskiej, nie jest po
zbawiona śladów tragizmu, jaki był udziałem Hercena, w jego areligij- 
nym personalizmie tkwi bowiem sprzeczność pomiędzy osobowością 
i światem9 10. Hercen traktował człowieka jako Absolut w wolności bez 
granic, w czym zawiera się, jak słusznie zauważa współczesny filozof, 
wewnętrzna sprzeczność, gdyż zgodnie z logiką Absolut wyklucza skoń- 
czoność, a zatem i człowieka z jego wolnością °. Wielkość obrazu czło
wieka w twórczości Czukowskiej pozwala nawiązać do idei antropocen- 
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trycznego humanizmu. Zrodzona w połowie XIX wieku idea osobowości 
pozostawiła głęboki ślad w świadomości Rosjan. Pisarka podziela huma
nizm Hercena, który według niej wyrażał się w „wielkiej odpowiedzial
ności za życie człowieka i przelaną ludzką krew”11, oraz występuje prze
ciw instrumentalnemu traktowaniu historii, przeciw: „awantumictwu 
w polityce usprawiedliwionemu poprzez dziarską rewolucyjną frazeolo
gię, nawoływaniu do terroru, masowego wyniszczenia ludzi, do tego, by 
w zapamiętaniu burzyć i rujnować wszystko po kolei - czego Hercen 
nienawidził”12.

11 Л. Чуковская, Былое и думы. К стопятидесятилетию А.И. Герцена, Москва 
1962; wyd. II, Москва 1966, s. 60.

12 Tamże, s. 60.
13 Л. Чуковская, Былое и думы, dz.cyt., s. 93.
14 С. Булгаков, Душевная драма Герцена [w:] Сочинения в двух томах, Москва 

1993, Издательство „Наука”, s. 116.
13 Л. Чуковская, Былое и думы, dz.cyt., s. 93.

Hercenowska postawa zarysowana przez pisarkę, ideał wolnej jed
nostki w jej poczuciu przynależności do wspólnoty stały się w istocie dla 
niej samej wzorcem:

„Hercen nawoływał, aby studiować przeszłość, korygować błędy, kontynu
ować pracę tych, którzy «obudzili się» wcześniej i byli uduszeni przez «śpią
cych». Każdy człowiek może i powinien stać się ogniwem pomiędzy tym, co by
ło, i tym, co nadchodzi. Przecież ludzkość posiada pamięć”13.

Trzeba przypomnieć, że Siergiej Bułgakow podkreślał personalizm 
myśli Hercenowskiej: uznanie człowieka za miarę wszechrzeczy14.

Czukowska w latach 60. w opracowaniu krytycznym poświęconym 
twórczości Hercena zwróciła uwagę na kategorię słowa, choć - jak za
uważyła wówczas - ta kategoria daje się odnieść do wielu wybitnych 
przedstawicieli rosyjskiej kultury.

„A ponieważ w epokach politycznego przymusu słowo - to także czyn, ko
nieczny, przemyślany i śmiertelnie ryzykowny, a i sam Hercen wszedł do historii 
jako człowiek uzbrojony w głośne słowo, to jest zupełnie naturalne, że na kartach 
swoich zapisków z wielkim szacunkiem opowiadał o tym, kto w czasach milcze
nia w epoce mikolajowskiej brał na siebie odwagę mówienia, a przy tym wypo
wiadał swoje słowo z taką wyrazistością i silą, że dochodziło do słuchających na
wet przez gruby mur cenzury”15.

Pisarka działa w oparciu o traktowane w trybie nakazu wartości, takie 
jak: godność ludzka, osobista prawda, tożsame w swej istocie z etyką 
chrześcijańską, co rzutuje na koncepcję słowa. Jej rozumienie słowa 
wskazuje w pewnym stopniu na analogię do Bachtinowskiej koncepcji 
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słowa, choć sama autorka odwołuje się do Tołstojowskiego ujęcia słowa 
- czynu. Zbieżność z teorią Michaiła Bachtina16 zaznacza się w refleksji 
nad taką kategorią, jak „słowo - postępek”, pozwalającą słowo, jako czyn 
skierowany ku dobru, oglądany w perspektywie całej ludzkiej egzysten
cji, traktować w aspekcie podjętej przez pisarkę odpowiedzialności za 
każdy czyn - słowo, które zachowuje znaczenie czynnościowe, na taki 
bowiem jego sens zwraca uwagę. Słowo definiowane jako postępek, za
chowanie werbalne, wiąże się także w świadomości pisarki z podmioto
wością i jego dialogicznym charakterem, przy czym autorka, wyrażając 
wiarę w tak rozumiane słowo, nadaje literaturze czasów odwilży funkcję 
prorokowania faktów.

16 Por. M. Bachtin, W' stronę filozofii czynu, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 1997.
17 Л. Чуковская, В лаборатории редактора, Москва 1960, wyd. II, Москва 1963, 

s. 105.
18 Рог. В. Безносов, „Смогу ли уверовать? ” Ф.М. Достоевский и нравственно

религиозные искания в духовной культуре России конца XIX- начала XX века. Санкт- 
Петербург 1993, s. 23-26.

..Całą różnorodnością głosów pisarskich, całym bogactwem uczuć i obrazów 
prorokuje (literatura - przyp. L.L.) powstanie nowego społeczeństwa i na tym 
proroctwie wychowuje nowego człowieka, który powołany jest do przebudowy 
świata stosunków międzyludzkich’’17.

To, że literatura przejmuje funkcję innych sfer kultury, np. filozofii, 
myśli społecznej, publicystyki, było zjawiskiem upowszechnionym już 
XIX wieku. Do tego właśnie wzorca i zadań inteligencji w sferze tworze
nia kultury wysokiej, do wysokiego powołania pisarza nawiązywała 
w swojej twórczości Lidia Czukowska. W przypadku wielu twórców 
słowo stanowiło znak będący wyrazem pragnienia nieśmiertelności. 
Trzeba w tym miejscu dodać, że również niezależna myśl filozoficzno- 
etyczna na gruncie rosyjskim wyrażała się w literaturze. Współczesny 
badacz zauważa, iż przedstawiciele myśli religijno-filozoficznej częściej 
odwołują się do filozofii moralności niż do etyki, a filozofia moralności, 
przezwyciężając racjonalizm etyczny, staje się filozofią życia18; w ogóle 
specyfika rosyjskiej myśli filozoficzno-etycznej wypływa z organicznej 
jedności etyki praktycznej i teoretycznej.

Pisarstwo Czukowskiej wskazuje na zasadę transcendowania wartości 
witalnych; życie jest o tyle wartością, a nie jedynie faktem biologicznym, 
o ile jest domeną realizacji wartości takich, jak dobro, piękno, prawda. 
Zdaniem współczesnego estetyka: „rozszerzenie granic swego poznania, 
doskonalenie, czynienie dobra innym musi pozostawać w zgodzie z war
tością najwyższą - dobrem człowieka jako jednego z ogniw globalnego 
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układu - ludzkości”19 20 *. Respektowanie takiego stanowiska przez Czukow- 
ską wiąże się nie tylko z próbą przedstawienia zagrożeń, skutków rezy
gnacji inteligencji z jej roli, ideałów, autorka podejmuje także dialog na 
bazie życia praktycznego ze swoimi następcami. W jej twórczości pro
blem przywrócenia utraconego poczucia celowości i rozumności życia, 
wyjątkowego charakteru człowieka, choć nie znajduje zakorzenienia 
w sacrum, jest rozwiązywany w planie zbliżonym do chrześcijańskiego 
ujęcia osoby ludzkiej i sfery moralnej człowieka, będącej najściślejszą 
egzystencjalną rzeczywistością związaną z osobą, jako właściwym sobie 
podmiotem. W takiej perspektywie antropologia zespala się w szczególny 
sposób z aksjologią.

19 M. Gołaszewska, Metafizyka wartości [w:] O wartościowaniu w badaniach literac
kich, studia pod red. S. Sawickiego, W. Panasa, Lublin 1986, Redakcja Wydawnictw KUL, 
s. 29.

20 Por. В. Ильин, Бегство Толстого [w:] Миросозерцание графа Льва 
Николаевича Толстого, Санкт-Петербург 2000. Издательство Русского Христиан
ского гуманитарного института, s. 326.

-| Por. L. Liburska, Późna myśl Tołstoja, ąuasi-uniwersalna synteza [w:] Wizja czło
wieka i świata w myśli rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1998, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Proza Czukowskiej poszukuje prawdy o człowieku, podejmując pro
blem samoświadomości, relacji międzyosobowych, odniesienia do trans
cendencji. Rozważa problem prawdy i sprawiedliwości społecznej 
w wymiarze aksjologicznym, eksponuje rolę człowieka i świat jego war
tości, uświadamiając, że nie można się kierować w życiu ani fałszywymi 
pojęciami, ani fałszywymi zasadami. Jej poszukiwania na drodze dojścia 
do prawdy w pewnym stopniu kontynuują myśl Tołstojowską. Tołstoj 
posiadał niezwykłą „duchowość moralną”, walcząc ze swoją grzeszną 
cielesnością i fałszerstwami, nie potrafił jednak przezwyciężyć wąskiego 
racjonalizmu, sektanckiego ducha-0. Autor Wojny i pokoju odkrycie 
prawdziwego sensu istnienia łączył z odkryciem sensu śmierci w akcie 
przełamania irracjonalnego instynktu samozachowawczego, który powo
duje alienację jednostki. Zwrócić się ku innym, ku drugiemu człowieko
wi, ze współczuciem, miłością pojmowaną jako dobro - to odczytanie 
sensu, że życie jest darem, za który człowiek jest odpowiedzialny i który 
należy do niego, należąc równocześnie do innych-1. Według Tołstoja, 
nawet po śmierci pozostajemy w pamięci przyszłych pokoleń, tak jak 
przeszłość pozostaje w naszej pamięci. U Czukowskiej czytamy:

„Myślę, że każda rcligia powstaje z przekonania, iż zmarli nas nie opuszczają. 
Czy jest to wiara w Boga? Nie, raczej w cudowność spotkań ludzkich, slow, 
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więzi. Przecież historia każdego narodu rozpoczyna się od wskrzeszenia obrazu 
zmarłych”22.

2' Л. Чуковская, Записки о Анне Ахматовой, Т. 2, „Нева” 1993, nr 9, s. 58.
23 Prawda moralna dostępna w rzeczywistości działania i w istocie powiązana z wolno

ścią, według Klausa Demmera, „odwołuje się do swego adresata w całej jego rzeczywisto
ści bycia człowiekiem, ponieważ w grę wchodzi życie, w całym swym urzeczywistnieniu 
się rozumnym i po ludzku godnym”; K. Demmer, Wprowadzenie do teologii moralnej, 
tłum. A. Baron, Kraków 1996, Wydawnictwo WAM, s. 12.

24 Tamże, s. 89.

Pisarka w relacji „do drugiego” (zarówno żyjących, jak i zmarłych) 
odnajduje ślad transcendencji, afirmuje życie jako wartość podstawową, 
zbliża się do poznania istoty człowieczeństwa, „człowieka jako człowie
ka”. Człowiek może się stać sprzymierzeńcem sił dobra lub zła, w każ
dym jednak przypadku posiada taki stopień podmiotowej samodzielności, 
że ponosi odpowiedzialność za siebie. Problem ten szczególnie akcentuje 
w publicystyce, która zakłada z racji swej struktury ściśle określony 
punkt widzenia, jednoznaczność ęozycji autorskiej. Czukowska jest 
wrażliwa na moralną rangę prawdy"3, ma świadomość, że już samo po
znanie, które bada rzeczywistość, zawiera konstytutywną funkcję praw
dy24-

Autorka nawołuje do odkrywania prawdy obiektywnej na temat 
zbrodni stalinizmu, rozmiarów ludobójstwa, aby uchronić przyszłe poko
lenia od moralnej degradacji. W Zapiskach o Annie Achmatowej pode
jmuje problematykę winy i odpowiedzialności za przeszłość. Tu, podob
nie jak i w publicystyce, krytykuje ideologizowanie, demagogię, mani
pulowanie opinią publiczną w interesie władzy i partii komunistycznej, 
poucza, że należy rozróżniać pomiędzy złem a człowiekiem, który zło 
czyni. Zło potępić, człowieka - sprawcę zła, któremu często trudno jest 
uwolnić się od zniekształcającej prawdę subiektywnej perspektywy - 
osądzić, nie zapominając o przysługującej każdemu godności ludzkiej.

Jej ideały humanizmu związane z tradycjami ogólnoludzkimi (pod 
wieloma względami zbieżne z systemem wartości ewangelicznych), 
obrona godności człowieka we współczesnym świecie i wolności osoby 
ludzkiej nadają twórczości szerszy wymiar. 1 choć etyka, którą reprezen
tuje Czukowska nie odwołuje się do boskich nakazów i do boskiego wy
miaru kar i nagród, to oparta jest na stałości aksjologicznej, przekonaniu, 
że istnieją wartości absolutne i obiektywne.

Działalność literacka Lidii Czukowskiej stanowi świadectwo, że twór
ca ufny w swoją niezależność od wpływów polityki, nawet bez wsparcia 
ze strony środowiska, lecz o wielkiej wrażliwości, w pełni otwarty na 
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świat i drugiego człowieka, na jego cierpienie, potrafi przekazywać 
prawdy niepopularne. Podstawową cechą twórczości Czukowskiej jest 
autentyzm; dokumentalny charakter tego pisarstwa wynika z prawdziwej 
i wiarygodnej relacji, odwagi w głoszeniu poglądów moralno-etycznych, 
politycznych, społecznych, literackich. Pisząc o rzeczywistości radziec
kiej bez przemilczeń i osłonek, autorka poruszała tematy drażliwe, czy 
wręcz tabu, związane zarówno z płaszczyzną ogólną, jak i ze sferą spraw 
prywatnych. Troska o los człowieka, obrona prawdy jako wartości po
zwoliła jej równocześnie wyrażać sprzeciw wobec zjawisk negujących 
wartość tejże prawdy. W ciągu swego długoletniego życia spotkała się 
z doświadczeniami kilku pokoleń i epok w ich wymiarze historycznym, 
literackim, osobowym. W swoich poglądach opierała się na wartościach, 
z których największą jest człowiek i obok wymienionej wyżej prawdy - 
wolność, nie samowola, nic więc dziwnego, że choć nie wyemigrowała, 
była twórcą opozycyjnym; jak pisał o niej współczesny krytyk: „(...) 
rzeczniczką prawdy i niszczonej z premedytacją pamięci”25.

25 A. Drawicz, Dobro pamięci zapłacone cierpieniem. (Lidia Czukowska o Annie Ach- 
matowej) [w:] Spór o Rosję i inne szkice z lat 1976-1986, London 1988, Polonia Book 
Fund, s. 190-197.

26 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой 1952-1962, Paris 1980, YMCA- 
PRESS, t. 2, s. 543.

Za życia jej działalność literacka nie została należycie doceniona, 
utwory rozchodziły się w obiegu samizdatowym, a od lat 70. w tamizda- 
cie. W połowie tego dziesięciolecia nazwisko pisarki zostało wykreślone 
z rejestru Związku Pisarzy Radzieckich, obowiązywał ją całkowity zakaz 
druku; co więcej, pominięto jej imię we wspomnieniach o ojcu, prze
strzegając, by nie znalazła się w edycji jego utworów, nawet na wspólnej 
fotografii. Na tabu nazwiska nałożyło się poczucie bezsilności i krzywdy, 
że jej trud zostanie zaprzepaszczony, pozbawiono ją bowiem cząstki tego, 
co stanowiło istotę jej wieloletnich zmagań z kastą urzędników - litera
tów, tych, co zawsze wcześniej wszystko wiedzieli, mówili - mianowicie 
wiary w zwycięstwo prawdy. Jest to taktyka ludzi, przeciw którym zde
cydowanie występowała, nazywając zło po imieniu; domagała się ujaw
nienia ich nikczemności, „zadośćuczynienia”. W komentarzu z 1980 roku 
do trzeciego tomu dziennika pisze:

moich Zapisków o Annie Achinatowej w chwili obecnej, każdy, kto tylko 
chce, bez przeszkód i nie powołując się na źródło, bierze, co mu odpowiada: ma 
świadomość absolutnej bezkarności - moje protesty nigdzie nie zostaną opubli
kowane”26.
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Od drugiej połowy lat 70. rosła jej sława za granicą, głównie dzięki 
publicystyce, popularyzacji artykułów, esejów, listów otwartych, przez 
zagraniczne radiostacje. Czukowska jest twórcą, który nie opuszczając 
Rosji, powraca po wielu dziesięcioleciach na łamy czasopism literackich 
i wydawnictw. Powrót ten udowodnił, że racja była po stronie pisarki; 
równocześnie spełniło się jej marzenie o przyszłym czytelniku, jednak na 
fali „powracającej literatury” twórczość jej nie mogła wybrzmieć z taką 
mocą, z jaką przyjęto by ją w czasach, do których bezpośrednio była 
adresowana, a jej pisarstwo spotkało się ze stosunkowo małym zaintere
sowaniem ze strony współczesnej krytyki.

Znaczenie Czukowskiej jako prozaika, poety i publicysty nie zostało 
w pełni docenione, w dużej mierze z racji dotarcia na łamy wydawnictw 
w drugiej połowie lat 80. tej wielkiej fali „literatury zatrzymanej”, wiel
kich nazwisk, na które czekał czytelnik rosyjski. Nie stawiamy zarzutów 
pod adresem literaturoznawstwa, trzeba jednak odnotować, że powrót po 
tak wielu latach wymagał, obok publikacji utworów, szerszego komenta
rza historycznoliterackiego do zjawiska: twórczość Lidii Czukowskiej, na 
łamach ówczesnej prasy 7Śledząc recepcję Czukowskiej jako osoby na 
indeksie, nietrudno zauważyć, że niezastąpioną rolę w dziele popularyza
cji jej twórczości odegrał Wolfgang Kasack27 28 ze swoją fundamentalną 
pracą z roku 1985, w której opublikował biogram pisarki, będący przez 
wiele lat jedynym hasłem słownikowym poświęconym autorce Sofii Pie- 
trowny i z kolejnymi opracowaniami słownikowymi tego autora. Musimy 
pamiętać, że dopiero w latach 90. na gruncie rosyjskim pojawiło się hasło 
L. Czukowska w słowniku wydanym w 1998 roku29; w Polsce - kilka lat 

27 Na temat stosunku środowisk twórczych, profesjonalnych krytyków do fali „literatu
ry odzyskanej” pisała И. Иванова, Воскрешение нужных вещей [w:] Сборник статей, 
Москва 1990, s. 200-215.

2В W. Kasack, Russische Literatur des 20. Jahrhunderts in deutscher Sprache. 350 
Kurzrezensionen von Übersetzungen. 1976-1983, München 1985; В. Казак, 
Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года, Перевели с немецкого 
Елена Варгафтик и Игорь Бурихин, London 1988, Overseas Publications Interchange 
Ltd; tegoż, Russian Literature 1945-1988, München 1989; tegoż, Russische Literatur des 
20. Jahrhunderts in deutscher Sprache. 2. Bd. 450 Kurzrezensionen von Übersetzungen 
1984—1990, München 1991; tegoż, Lexikon der russischen Literatur des 20. Jahrhunderts. 
Vom Beginn des Jahrhunderts bis zum Ende der Sowjetara. 2., neu bearbeitete ind wesent
lich erweiterte Auflage, München 1992; W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej XX 
wieku, Wroclaw 1996.

29 Русские писатели. XX век. Биобиблиографический словарь в двух частях. Часть 
2 М-Я, под ред. Н.Н. Скатова. Москва 1998, s. 560. Warto nadmienić, że już w roku 
1974 było opracowane hasło Lidia Czukowska dla encyklopedii literackiej (Краткая 
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wcześniej, w książce Emigracja i tamizdat pod redakcją Lucjana Suchan
ka30 oraz w słowniku literackim w opracowaniu Floriana Nieuważnego31. 
Spośród innych wydawnictw trzeba odnotować pracę pod redakcją Tade
usza Klimowicza i Józefa Sinawi32 33 34 oraz ujęcie hasłowe w leksykonie Kto 
jest kim w Rosji po 1917 roku .

литературная энциклопедия) i zostało natychmiast zdjęte po jej usunięciu ze Związku 
Pisarzy.

30 L. Liburska, Czukowska Lidia Korniejewna (pseud. A. Uglow, ur. 1907) [w:] Emi
gracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 
1993, Universitas, s. 362-365.

31 Słownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuważnego, Warszawa 1994, Wiedza Po
wszechna.

32 J. Smaga, T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej 
okolicach (1917-1996), Wroclaw 1996, s. 392.

33 G. Przebinda, J. Smaga, Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon, Kraków 2000, 
Znak, s. 62-63.

34 Ю. Мальцев, Вольная русская литература 1955-1975, Frankfurt am Main 1976, 
Posev, s. 207-212.

33 Г. Свирский, Лидия Корнеевна Чуковская [w:] На лобном месте. Литература 
нравственного сопротивления (1946-1976гг.), Предисловие Ефима Эткинда, London 
1979, Новая литературная библиотека, s. 308-312.

36 A. Drawicz, Dobro pamięci zapłacone cierpieniem (Czukowska o Achmatowej) [w:] 
Spór o Rosję i inne szkice z lat 1976-1986, dz.cyt., s. 190-198.

37 G. Nivat, Akhmatova on i' exercice de la mémoire [w:J Vers la fin du mythe russe. 
Essais sur la culture russe de Gogol a nos jours, Paris 1982, L’ Age d’Homme, 
s. 371-378.

38 Por. M. Heller, Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka, tłum. M. Ka
niowski, Paryż 1974, Instytut Literacki, s. 183-186.

39 E. Брейтбарт, Хранительница традиций. Лидия Корнеевна Чуковская, „Grani” 
1977 (April-Juni), nr 104, s. 171-182.

Uwagi związane z biografią i oceną prozy oraz publicystyki Czukow- 
skiej zostały zawarte w wielu artykułach - esejach, które stanowiły frag
ment szerszych opracowań poświęconych współczesnym autorom rosyj
skim. W pierwszej kolejności należy wymienić prace: Jurija Malcewa , 
Grigorija Svirskiego35, Andrzeja Drawicza36, Georgesa Nivata37. Eseje - 
artykuły poświęcone działalności literackiej rosyjskiej pisarki ukazywały 
się przez wiele dziesięcioleci za granicą, a jej twórczość została włączona 
przez Michaiła Hellera do nurtu literatury łagrowej w jego książce po
święconej problematyce obozów koncentracyjnych w literaturze38. Krót
kie omówienie twórczości zawierały periodyki literackie wychodzące na 
Zachodzie39, przy czym stosunkowo najwięcej miejsca zajmują rozważa
nia na temat dzienników. Nie sposób nie wymienić tu eseju Josifa Brod
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skiego40 czy recenzji poszczególnych utworów (w tym i dzienników) 
Natalii Gorbaniewskiej41 42, opublikowanej w czasopiśmie „Kontinient”.

40 J. Brodsky, Einleitung [w:J A. Naiman, Erzählungen über Anna Achmatova, Frank
furt am Main 1991, s. 9-15.

41 H. Горбаневская, Подвал памяти, „Континент” 1977, nr 12, s. 375-380; tejże, 
Вы - свободны! „Континент” 1980, nr 23, s. 397-402.

42 Л. Маллер, ...Чтобы найти братьев. Размышления о повестях Лидии 
Чуковской «Софья Петровна», «Спуск под воду», „Литературное обозрение” 1989, 
nr 11, s. 75-78; П. Нерлер, Фантастическая явь, „Октябрь” 1988, nr 10, s. 202-204; 
А. Латынина, Писать это было спасение... Встреча с Лидией Чуковской, 
„Московские новости” 1988, nr 17, 24 апреля, s. 7; Н. Богомолов, Об этой книге и ее 
авторах [w:] Серебрянный век. Мемуары, ред. Т. Дубинская-Джалилова, Москва 
1990, s. 3-14; И. Дедков, Метаморфозы маленького человека, или трагедия и фарс 
обыденности [w:] Последний этаж. Сборник современной прозы, ред. С. Каледин, 
Москва 1989, s. 417—429.

W ZSRR dopiero pod koniec lat 80. w związku z krajowymi publika
cjami utworów Czukowskiej w wydawnictwach radzieckich i na łamach 
czasopism literackich, pojawiły się recenzje, szkice, przeglądy poświęco
ne poszczególnym utworom4'. Nie powstały jednak studia obejmujące 
całość tego dorobku.

Sylwetka pisarki została zaprezentowana w studium komparatystycz- 
nym, gdzie zestawiono życie i twórczość Lidii Czukowskiej oraz Nadież- 
dy Mandelsztam. Praca ta, pióra Beth Holmgren, powstała na gruncie 
anglojęzycznym (Kanada), nosi tytuł Women's Works in Stalin's Time 
(1993). Pisarstwo Czukowskiej spotkało się także z ciekawą próbą inter
pretacji w ujęciu niemieckiej autorki Annette Julius, w książce Lidija 
Cukovskaja. Leben und Werk (1995) opublikowanej jeszcze za życia Lidii 
Korniejewny. Jest to typ monografii, którą dopełnia rozbudowana część 
bibliograficzna. Ze względów metodologicznych (dominuje metoda bio
graficzna), w kolejnych rozdziałach pracy autorka omawia w porządku 
chronologicznym utwory Czukowskiej; odwołuje się przy tym do historii 
powstania tekstu, problematyki, specyfiki struktury, zaczynając od wcze
snych esejów, poprzez utwory krytycznoliterackie - W laboratorium 
redaktora, następnie książki o Hercenie, mikropowieści - Sofia Pietrow- 
na i Zanurzenie, po czym przechodzi do prezentacji poezji. Rozważania 
na temat działalności literackiej zamykają Zapiski o Annie Achmatowej. 
Na zakończenie autorka zamieszcza krótką charakterystykę publicystyki 
Czukowskiej. Jest to jedyna dotąd monografia w całości poświęcona 
rosyjskiej autorce.
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Zróżnicowany charakter mają zarysy działalności twórczej - ocena 
prozy literackiej - opublikowane już po śmierci pisarki43. Nie można 
również pominąć wystąpień o charakterze okolicznościowym - roczni
cowym, z okazji otrzymanych nagród, a także nekrologów, wśród których 
znajdujemy słowo pożegnalne samego Aleksandra Sołżenicyna44, oraz 
wystąpień wybitnych krytyków, historyków literatury, drukowanych na 
łamach czasopism „Litieratumaja gazieta,”, „Litieraturnaja Rossija”, 
„Komsomolskaja prawda”45.

43 T. Иванова, Книга-событие: Приглашение к co-размышлению: о трехтомнике 
Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахматовой», „Книжное обозрение” 1997, 
10 июня, s. 5.

44 А. Солженицын, Ушла Лидия Корнеевна Чуковская, „Книжное обозрение” 
1996, 13 февраля, s. 3.

45 Nie będziemy ich wymieniać, ponieważ odwołamy się do większości z nich w dal
szych partiach książki.

46 Por. Literatura rosyjska XX wieku. Nowe problemy, pod red. G. Bobilewicz-Bryś 
i A. Drawicza, Warszawa 1992 oraz wśród 29 twórców rosyjskich fragment utworu po
przedzony notą biograficzną Czukowskiej w Antologii wolnej literatury rosyjskiej, pod red. 
A. Drawicza, Warszawa 1992, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy przy Instytucie Slawi
styki PAN.

47 L. Liburska, Świat doświadczany przez historię. Zapiski o Annie Achmatowej [w:] 
Emigracja i tamizdal. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kra
ków 1993, Universitas, s. 333-355.

48 J. Sałajczykowa, Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985-1995, Gdańsk 
1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 20-23.

49 K. Pietrzycka-Bohosiewicz, Komunizm jako quasi-religia: wyznawcy i heretycy? 
[w:] Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego, 
Londyn 1989.

50 J. Szymak-Reiferowa, Nie muza, nie lira... O wierszach Lidii Czukowskiej [w:] Lite
ratura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. Warszawa 2001, Wydawnictwo Uni
wersytetu Warszawskiego, s. 279-291; T. Klimowicz, Obywatele Arkadii. Losy pisarzy 
rosyjskich po roku 1917, Wroclaw 1993, s. 102-105.

Na gruncie polskiego literaturoznawstwa na temat twórczości Czu- 
kowskiej, obok wymienionego wyżej Andrzeja Drawicza - jego esejów 
poświęconych Zapiskom o Annie Achmatowej o charakterze porównaw
czym, gdzie autor zestawia te dzienniki ze wspomnieniami Nadieżdy 
Mandelsztam46 47 - pisała Lidia Liburska w książce Świat doświadczany 
przez historię. Zapiski o Annie Achmatowej41. W pracy Janiny Sałajczy- 
kowej48 omówione zostały mikropowieści Sofia Pietrowna i Zanurzenie 
w nawiązaniu do tzw. literatury odzyskanej. Podjęte w aspekcie quasi- 
religii rozważania o mikropowieści Sofia Pietrowna znaleźć można 
w artykule Krystyny Pietrzyckiej-Bohosiewicz49. Należy także odnoto
wać artykuł o poezji i opracowanie Tadeusza Klimowicza50, w którym 
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autor powołuje się na biografię Czukowskiej w kontekście prześladowań 
twórców w ZSRR.

Wszystko, co napisano dotąd o Lidii Czukowskiej, skłania do refleksji 
nad linią jej postępowania, działania, ze względu na określone miejsce 
w świecie, ukierunkowanie życia, pewien styl - ukazaną w jej twórczości 
perspektywę budzenia samoświadomości i świadomości moralnej 
u współczesnego człowieka wobec zagrożeń wynikających z kolejnych 
prób jego uprzedmiotowienia, na drodze spełnienia największego głodu 
ludzkości, jakim jest przekroczenie bariery, dzielącej człowieka od czło
wieka nie tylko w płaszczyźnie psychologicznej, społecznej, politycznej, 
ale i kulturowej.

Inteligencja rosyjska w horyzoncie aksjologicznym będzie stanowić 
w pierwszej części pracy wykładnię naszych rozważań o życiu i działalności 
literackiej rosyjskiej autorki.

Istotny jest jej dialog z ojcami, rówieśnikami i następcami jako przed
stawicielki pierwszej porewolucyjnej generacji (wchodzącej w relacje 
z przeszłością i współczesnością). Z perspektywy postsowieckiego dzie
sięciolecia trudno pominąć zagadnienie pokoleniowości, traktowane 
przez nas jako jedną z metod systematyzacji zjawisk kulturowych. Poję
cie „generacja” odsyła nas w przeszłość, przydziela każdemu indywidu
um należne mu miejsce w łańcuchu pokoleń. Mając na uwadze ograni
czenia, jakie niesie teoria pokoleniowości, podzielamy jednak przekona
nie Jose Ortegi y Gasseta, że pokolenie jest „najważniejszym pojęciem 
historii i jednocześnie osią, na której kręci się świat”5 . W przypadku 
analizy pisarstwa Czukowskiej w pełni uprawnione jest posługiwanie się 
- obok pokolenia - terminem „formacja intelektualna”, o szerszym zakre
sie pojęciowym niż pokolenie i treściach, które nie wymagają u swych 
korzeni zdarzenia historycznego, natomiast brana jest pod uwagę domi
nacja pewnego wspólnego sposobu myślenia, systemu wartości. Formacje 
intelektualne mają to do siebie, że mogą się powtarzać po latach czy stu
leciach, podczas gdy pokolenia następująjedne po drugich.

51 J. Ortega y Gasset, Zadania naszych czasów, cyt. za „Kafka”. „Kwartalnik Środko
woeuropejski” 2001, nr 4, s. 56.

W oddzielnych częściach pracy omówimy prozę, publicystykę, poezję 
Czukowskiej, co pozwoli dostrzec znamiona oryginalności, odrębności, 
wyjątkowości. Kolejne etapy rozwoju rzeczywistości sowieckiej prowo
kowały pisarkę do pewnego rodzaju kompromisu intelektualnego, 
zwłaszcza w sytuacji deprecjonowania fundamentalnego poczucia przy
należności grupowej. Cała ideologiczna edukacja zmierzała do zmiany * 
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postaw ludzkich i struktur społecznych. Rejestrując te przemiany, autorka 
odsłaniała mechanizmy zniewolenia, nową zasadę podporządkowania 
człowieka temu, co ogólne, gdzie miejsce Boga, Ducha, Historii, Rozumu 
zajmuje abstrakcyjna ludzkość, z nie mniej abstrakcyjnymi pojęciami 
Dobra, Prawdy, Piękna. Porewolucyjna świadomość, utrwalona w proce
sie negacji absolutnych praw moralnych, pozwoliła zatriumfować czło
wiekowi, który sam stanie się bogiem. Fenomen stalinizmu obserwuje 
pisarka na przykładzie swoich bohaterów, śledząc, jak można zabić 
„człowieka w człowieku” na drodze politycznej manipulacji. W jej zain
teresowaniu osobowością ludzką, zwłaszcza psychofizycznym aspektem 
osobowości, na pierwszy plan wysuwa się znaczenie relacji osobowych, 
interpersonalnych w życiu człowieka. Trzeba zaznaczyć, że podobnie jak 
Michaił Bułhakow, a następnie Władimir Bukowski, którzy na drodze 
sprzeciwu moralnego - etyki i wiary, bez przyznawania priorytetu jednej 
z nich, widzieli możliwość przezwyciężenia zagrożeń komunizmu i sta
nęli w obronie unicestwionych już uniwersalnych wartości52, Czukowska 
stawiała również etykę jako punkt wyjścia dla doświadczającego upadku 
współczesnego człowieka. Pisarka jest świadoma, że sama sytuacja wy
boru - można bowiem wybierać przeciw wartościom - problemu nie 
rozwiązuje. Wybór, jako uznanie wartości, jest równoznaczny z ich po
znaniem i urzeczywistnieniem53. Możemy zatem mówić w odniesieniu do 
jej twórczości o takim rozumieniu pozytywnego sensu wolności, który 
wiąże się z pojęciami: świadomość, podmiotowość; wszelkie opisane 
przez pisarkę formy pętania myśli, przymuszające do zachowań wbrew 
woli podmiotu, sprzeczne są z wartościami nadrzędnymi.

52 Por. A. Raźny, Świadectwo dysydenta [w:] Literatura wobec zniewolenia totalitar
nego. Warlama Szalamowa świadectwo prawdy, Kraków 1999, Wydawnictwo Uniwersy
tetu Jagiellońskiego, s. 91-121.

33 Por. J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993, s. 39.

Twórczość autorki Sofii Pietrowny jest symbolem przemian, jakie do
konały się w mentalności rosyjskiej inteligencji na przestrzeni XX wieku. 
Warto na wstępie dodać, że jej pisarstwo ilustruje, obok zjawisk zróżni
cowania inteligencji i zmian w sposobie komunikacji kulturowej, zakłó
cenia samego procesu komunikacji literackiej. Dla wszystkich twórców 
bardzo istotna jest relacja odbiorca - nadawca, gdyż tylko wtedy istnieją 
warunki umożliwiające wymianę doświadczeń, bezpośredniego porozu
mienia. Autor pozbawiony właściwego rezonansu ze strony odbiorcy ma 
zawężoną skalę oddziaływań, co potęguje poczucie izolacji, braku wspól
nego celu, wreszcie - wyłączenie z obiegu literackiego, i z takimi prze
ciwnościami losu dzielnie i wytrwale walczyła Czukowska.
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Zagadnienie komunikacji międzyludzkiej, specyficzne jego ujęcie 
z uwagi na typ występujących w twórczości Czukowskiej relacji interper
sonalnych, znajduje, naszym zdaniem, wspólną płaszczyznę interpreta
cyjną na gruncie „filozofii spotkania”. Ten problem zostanie szerzej 
przedstawiony na podstawie jej wspomnień i zapisków.

Biografia pisarki, już zamknięta (1907-1996), zbiega się z pełnym 
cyklem rozwoju komunizmu w ZSRR (debiutuje na przełomie lat 20. 
i 30., jej aktywność twórcza zanika wraz z rozpadem państwa radzieckie
go) oraz burzliwym etapem „głasnosti i pierestrojki” rozpoczętym w roku 
1985 słynnym kwietniowym plenum Komitetu Centralnego Partii, na 
którym Michaił Gorbaczow proklamował główne elementy nowego kursu 
politycznego, i jest przykładem odkrywania człowieka zaangażowanego 
w rzeczywistość, poszukującego wartości życia, co stanowiło warunek 
aktywności duchowej pisarki. Czukowska traktowała twórczość literacką 
jako akt, w którym może się także zrealizować i wyrazić istota osobowo
ści na drodze poszukiwania prawdy o „drugim” w kontekstach biogra
ficznych, historycznych, literackich czy moralno-etycznych.

Jej twórczość, związana z nurtem obiektywistycznym jest zapisem 
rzeczywistości nowej sytuacji egzystencjalnej podmiotu w warunkach 
nowych form życia społecznego - tworzenia społeczeństwa bezklasowe- 
go. Pisarka ulega duchowi epoki, lecz nie staje się jego ofiarą, w odróż
nieniu od „nowej elity” nie użycza mu swojej myśli.

1. Ojcowie. Pomiędzy starym a nowym porządkiem

W łańcuchu pokoleniowym inteligencji rosyjskiej Lidia Czukowska 
zajmuje miejsce, które wskazuje na silne zakorzenienie jej osobowości 
i twórczości w przedrewolucyjnej tradycji kulturowej. Reprezentuje typ 
pisarstwa wyznaczający literaturze rolę świadectwa, a nawet moralnego 
osądu, jednak nie z pozycji ponad światem, tylko wewnątrz niego. 
Z uwagi na poziom intelektualny i artystyczny twórczość jej otwiera 
przed odbiorcą rozległe możliwości poznawcze, jest równocześnie wyra
zem dialogu ponadpokoleniowego. Autorka próbuje uzgadniać sensy, 
tworzy myślową płaszczyznę porozumienia, stara się dotrzeć do doświad
czeń jednostkowych i zbiorowych, przerzucając pomost zarówno w prze
szłość, jak i ku nowym wstępującym rocznikom, z których generacja lat 
60. odegrała w tym spotkaniu międzypokoleniowym szczególnie ważną 
rolę.
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Literaturę można traktować jako uniwersalizację ludzkiego losu; pod
stawa egzystencji twórców - określenie ich roli i pozycji, w tym i poczu
cia przydatności bądź nieprzydatności w społeczeństwie - sytuuje dzia
łalność literacką w obrębie przemian społecznych, uzależnia od procesów 
transformacyjnych. Szczególnie takie komponenty kultury, jak sztuka, 
literatura i moralność, są narażone na wpływ panującej ideologii54. Moż
na powiedzieć, że Czukowska jest „pisarzem wyczulonym na epokę”, co 
oznacza w epokach przejściowych, w okresach społecznych, politycznych 
i moralnych kryzysów, że twórca podejmuje misję, że uważa za swój 
obowiązek, gdy społeczeństwo jest pozbawione normalnego życia poli
tycznego i nie istnieją ośrodki opinii publicznej, walkę z fałszywą świa
domością niesprawiedliwością skostnieniem itp.

54 Ideologię rozumiemy w sensie najogólniejszym jako „zbiór wartości i zasad postę
powania odniesionych do sfery stosunków politycznych”, Leksykon politologii, praca 
zbiorowa pod red. A. Artoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 1997, s. 124.

55 J.P. Sartre, Czym jest literatura? [w:] Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycz
no-literackich, wybór A. Tatarkiewicz, przel. J. I.alewicz, Warszawa 1968, s. 230.

Kategoria powołania - rodzaj głębokiego przymusu wewnętrznego 
w kierunku samorealizacji twórczej - tradycyjnie wyznaczała status ro
syjskiego inteligenta. Zmiany w poziomie życia jednostkowego i spo
łecznego w XX wieku zrodziły nową sytuację, w której twórca musiał 
odnaleźć właściwe dla siebie miejsce:

„Pisarz zastanawia się nad swym powołaniem tylko w tych epokach, w któ
rych nie jest ono jasno wytyczone i trzeba je dopiero wymyślić lub przemyśleć, 
czyli wówczas, gdy poza czytelnikiem należącym do elity dostrzega bezkształtną 
masę możliwych czytelników, o których zdobycie może się starać lub nie; wów
czas, gdy w razie dotarcia do nich, musi sam zadecydować o swoich powiąza
niach z nimi”55.

Z faktu, że w Rosji sowieckiej pojawiła się inteligencja, która jest 
czymś zupełnie nowym, wynikał dramatyczny dylemat: albo nowa inteli
gencja rosyjska pozostaje w organicznym, historycznym związku ze sta
rą a w takim razie niemożliwe jest jej włączenie w proces budowania 
komunizmu, albo związek taki nie istnieje, a więc nie można mówić 
o organicznej syntezie, trzeba pogodzić się, że „nowa” inteligencja bu
dowana jest bez oparcia w przeszłości i w takim razie trudno mieć na
dzieję na jej wielką przyszłość. Pisarka, świadoma wielkich przemian, nie 
rezygnuje jednak z przypisanej dotąd misji, jaką powinna odgrywać inte
ligencja, oraz podkreśla organiczny związek przeszłości i przyszłości. 
Współczesna inteligencja zdolna jest, w jej przekonaniu, rozwijać się 
i w wytyczonym przez siebie kierunku tworzyć przesłanki nowej integra
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cji w sferach świadomości, obyczajowości, kultury. Inteligencja w XX 
wieku stanęła przed poważnym dylematem taktycznym i moralnym. W 
wypracowaniu nowej formuły opozycyjnej wobec władzy sowieckiej 
tworzyła niekoncesjonowane sfery wolności, kierując się ku najwyższym 
wartościom. Czukowska obserwowała życie elit kulturalnych; najbliższe 
jej było środowisko literackie. W państwie totalitarnym, gdzie działalność 
literacka została podporządkowana celom polityczno-ideologicznym, 
pisarz może stać się, w odróżnieniu od dziewiętnastowiecznej roli du
chowego przywódcy, profesjonalnym twórcą opinii publicznej podpo
rządkowanej funkcjom oficjalnej propagandy. Obok tych dwóch biegu
nów, zarówno w sferze grupowej partycypacji, jak i indywidualnych 
wyborów, istnieją inne możliwości określające status pisarza, uzależnione 
od zmiany pokoleń, systemu wartości, refleksji nad relacjami artysta - 
społeczeństwo - władza, od rodzaju percepcji estetycznej, konwencji 
i poetyk literackich. Podstawowy sposób transmisji postaw i wartości - 
następstwo pokoleń - decyduje w pierwszej kolejności, niejako w sposób 
naturalny, o zmianie zasięgu i rodzaju percepcji estetycznej oraz o innych 
aspektach określających rolę pisarza.

Kategoria pokolenia ma w polskim literaturoznawstwie ustaloną tra
dycję. Odwołamy się zatem do pewnych założeń teorii pokoleń literac
kich nie po to, aby rozstrzygać pokoleniowe spory, określać różnice po
między następującymi po sobie rocznikami, gdyż w literaturze rosyjskiej 
XX wieku podziały literackie przebiegają niekoniecznie po linii pokole
niowej. Problem zmiany pokoleń w Rosji, zwłaszcza dziewiętnasto
wiecznej, wiązał się z kwestią dziedzictwa historycznego, z postępem 
w dziedzinie społecznej, kulturowej, narodowej. Współczesny krytyk 
Władimir Kantor56, uznając za konstantę rosyjskiej historii przejściowość, 
dowodzi, że problem pokoleń w Rosji wynikał z przejściowego charakte
ru epok historycznych. Przejściowość i konflikt pokoleń wyróżniają Ro
sję zarówno w odniesieniu do stabilnych azjatyckowschodnich despotii, 
choć nie można nie docenić roli niecywilizowanego, koczowniczego 
stepu, żyjącego w symbiozie z ziemią ruską, jak i w stosunku do zachod
nioeuropejskiego modelu, dla którego cywilizacjotwórczą ideę stanowiło 
chrześcijaństwo, w tym przypadku paradygmat ojcostwa. Różnica w sto
sunku do zachodniej historyczno-kulturowej typologii zmiany pokoleń 
polegała na nieprawdopodobnej ostrości występującego w Rosji konfliktu 
pokoleniowego, co znalazło wyraz w losach i postawach artystycznych 

56 В. Кантор, Лишенные наследства. К проблеме смены поколений в России, 
„Октябрь” 1996, пг 10, б. 161-175.
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wielu wybitnych twórców. Artykuł Kantora Pozbawieni dziedzictwa. 
Problem zmiany pokoleń w Rosji wskazuje w aspekcie historycznym 
proces przejmowania dziedzictwa intelektualnego, duchowego, kulturo
wego nie w lini prostej, od Rosji, lecz od Zachodu, i chociaż w wieku 
XIX pojawiło się własne dziedzictwo - Aleksander Puszkin stał się jak 
Piotr Wielki symbolem powstania cywilizacji rosyjskiej - społeczeństwo 
nie przyswoiło sobie idei ciągłości i tożsamości, stąd często dziedzictwo 
było odrzucane. Skrajnym przykładem w wieku XIX są lata 60. i 70., 
gdzie konflikt pokoleniowy jest przełożeniem walki światopoglądowej 
rozgrywającej się w nurcie radykalizmu rosyjskiego; z tej też pozycji 
rozwijało się narodnictwo i marksizm. Czukowska reprezentuje orientację 
ateistyczną, która ma swoje źródło w tym właśnie dziewiętnastowiecz
nym radykalnym odłamie inteligencji, jaki rozwinął się w latach 60. 
w oparciu o kulturę raznoczyńców.

Tradycja europejska umocniła się na przełomie wieków. W odniesie
niu do rosyjskiego symbolizmu utrwalił się podział na dwa ugrupowania 
literackie według występowania dwóch pokoleń - starszych i młodszych 
symbolistów o odmiennych pozycjach teoretycznych, przy czym Zara 
Minc stawia tez^ o dwóch pokoleniach, nie uwzględniając perspektywy 
chronologicznej3 . Podział taki miał swoje źródło w odmiennych inspira
cjach wynikających z uwarunkowań światopoglądowych - świeckiego 
(laickiego) i duchowego rozumienia symbolu57 58.

57 3. Минц. Символу Блока, „Russian Literature” 1979, maj; Об эволюции русского 
символизма. (К постановке вопроса: тезисы), „Учёные записки Тартуского 
государственного университета”, t. 7, s. 35.

58 Рог. М. Гаспаров, Антиномичность поэтики русского модернизма [w:] Связь 
времён. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX - начала XX 
веков, отв. ред. В.А. Келдыш, Москва 1992, Наследие, s. 262.

Po przełomie 1917 roku krytyka marksistowska wypracowała antypo- 
koleniową doktrynę, podczas gdy sami twórcy chętnie akceptują przypi
sywanie ich do danego pokolenia. Pokoleniowość jako problem badaw
czy pojawiła się z całą wyrazistością w kontekście pierwszej pierestrojki, 
a następnie fali obrachunkowej z pokoleniem lat 60. w czasach Michaiła 
Gorbaczowa.

Badając biografię Lidii Czukowskiej, nie sposób pominąć kwestii po- 
koleniowości, gdyż ciągłość pokoleniowa stanowi podstawowy składnik 
istnienia inteligencji w aspekcie socjologicznym, kulturowym; trzeba 
zatem przypomnieć, jakie typy postaw ewokuje rzeczywistość kulturowa 
pierwszych dziesiątków XX wieku. Z uwagi na ojca Lidii Czukowskiej, 
wybitnego literaturoznawcę, krytyka i tłumacza, klasyka literatury dzie
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cięcej i oryginalnego poetę Komieja Iwanowicza (1882-1969), który 
okazał się jedną z najważniejszych osobowości w życiu pisarki, powstaje 
konieczność odwołania się do Epoki Srebrnego Wieku i generacji 
współtworzących jej różnorodność kulturową. Do pokolenia Kornieja 
Iwanowicza można zaliczyć także Annę Achmatową (1889-1966), przy 
czym rosyjska poetka odegrała, jak się wydaje, rolę artysty restytuującego 
u Czukowskiej myślenie o porządku społecznym w odniesieniu do trans
cendencji i wartości absolutnych; jej też pisarka poświęciła najważniejsze 
dzieło swojego życia.

Achmatową z Czukowskim - obok pewnego wspólnego typu świa
domości kulturowej, przeżycia pokoleniowego, które zostało wywołane 
zjawiskami o charakterze historyczno-społecznym: nowa rola proletariatu 
w społeczeństwie, kryzys wartości kultury mieszczańskiej, erupcja cywi
lizacji technicznej - łączyły bliższe więzy towarzyskie.

Według Andrzeja K. Waśkiewicza, przeżycie pokoleniowe może 
spotkać się z różną oceną twórców; zjawisko to określa on mianem „re
fleksu świadomości”. Reakcja na wydarzenie staje się niekiedy momen
tem decydującym o rozejściu się dróg przedstawicieli danego pokolenia, 
a nawet o rozpadzie grupy pokoleniowej. Waśkiewicz zwraca także uwa
gę na relacje pomiędzy pojęciem „pokolenie” i ideologią59.

59 A.K. Waśkiewicz, Kategoria pokolenia [w:] „Współczesność” 1971, nr 26, s. 2.
60 K. Mannheim, Dax Problem der Génération, „Kolner Vierteljahrshefte für Soziolo- 

gie" 1928.

Metoda pokoleniowa ma charakter wieloaspektowy, uwzględnia kon
teksty, różnorodność i złożoność rzeczywistości literackiej i pozaliterac- 
kiej, próbuje dociekać źródeł wpływów w odniesieniu do najbliższych 
wiekiem - rówieśników, a także do pokoleń starszych, sankcjonując fakt 
współistnienia generacji.

Korniej Iwanowicz należał do pokolenia Aleksandra Błoka (1880— 
1921), Andrieja Biełego (1880-1934); do jego rówieśników można 
zaliczyć Aleksieja Tołstoja (1883-1945), Nikołaja Klujewa (1884-1937), 
Jewgienija Zamiatina (1884-1937), Fiodora Stiepuna (1884-1965), 
twórców, dla których zmiany rewolucyjne w pierwszym dziesięcioleciu 
XX wieku stanowiły wspólne przeżycie pokoleniowe, określona sytuacja 
zapisała się w duchowości tworzonych przez nich środowisk literackich, 
choć ich dalsze losy potoczyły się zgoła odmiennie.

W ramach jednego związku pokoleniowego mogą tworzyć się liczne, 
nawet biegunowe jedności pokoleniowe. Karl Mannheim60 wprowadza 
pojęcie „pokolenie rzeczywiste”, to jest wyrażające stan realny, aczkol
wiek składające się z jednostek pokoleniowych, które co prawda łączą 
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ogólne warunki lokacji oraz wspólne przeżycia losu historycznego orga
nizujące ich w jedność, ale i dzielą w ramach tej jedności społeczne, eko
nomiczne i kulturowe okoliczności dojrzewania i tego wszystkiego, co się 
z tym okresem wiąże w życiu poszczególnych twórców61.

61 Por. K. Wyka, Pokolenia literackie, przedmową poprzedził H. Markiewicz, Kraków 
1987.

62 Tamże, s. 59.

Wyróżniając pokolenie Czukowskiego, mamy na uwadze grupę spo
łeczną o charakterze dość luźnym, zdeterminowaną faktem urodzenia 
i życia; elementem konstytutywnym pokolenia literackiego jest swoiste 
przeżycie czasu62. Socjologiczne podejście zaproponowane przez 
K. Mannheima uwzględnia również, obok biologicznego rytmu narodzin 
i śmierci, związek pokoleniowy, oznaczający świadomy udział jednostek 
we wspólnym losie, wspólnych pokoleniu treściach. Wydarzenia rewolu
cji 1905 roku kształtowały w znacznej mierze świadomość i późniejszej 
generacji - pisarzy urodzonych około roku 1886, tj. pokolenia Anny 
Achmatowej, Nikołaja Gumilowa (1886-1921), Marka Ałdanowa (1886— 
1957), Borisa Pastemaka (1890-1960), oraz urodzonych w ostatniej de
kadzie XIX wieku: Osipa Mandelsztama (1891-1938), Mariny Cwietaje- 
wej (1892-1941), Michaiła Zoszczenki (1895-1958), lsaaka Babla 
(1894-1940), czy później, np. Władimira Majakowskiego (1893-1930), 
Siergieja Jesienina (1895-1925), którzy debiutowali w latach dziesiątych 
XX wieku, a także Jurija Tynianowa (1894-1943), Wiktora Szkłowskie- 
go (1893-1984) i wielu innych. Wymienieni tu twórcy, z uwagi na powi
nowactwo rodzinne, środowiskowe, byli związani z oddziaływaniem 
różnych tradycji kulturowych, w tym religijnych i narodowych. Problem 
pochodzenia i tradycji okazał się ogromnie ważny również dla samego 
Komieja Iwanowicza.

Pokolenie może być rozpatrywane wielopłaszczyznowo, w planie 
biologicznym, psychologicznym, socjologicznym, literackim. Klasyczne 
ujęcie pokolenia w kontekście psychologicznym jako spór ojców i dzieci 
zawiera zjawisko „wielkiego rozczarowania” zarówno wobec niepodwa
żalnych autorytetów, jak i dewaluacji stworzonych dotychczas form; 
ponadto spór jest wynikiem rosnącej potrzeby zmian - nowe pokolenie 
tworzy, jakby chwilowo zapominając o tradycji.

Większość teoretyków zwraca uwagę na rozróżnienie pokolenia bio
logicznego i kulturowego, nie każde bowiem pokolenie biologiczne stanie 
się pokoleniem kulturowym. Badacze charakteryzują zwykle pokolenie 
biologiczne według kryterium daty urodzenia, a pokolenie kulturowe 
wyznacza i warunkuje przeżycie pokoleniowe, które ma za podstawę, 
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według J. Petersona63, wstrząsy czy katastrofy dziejowe, ale może być 
wywołane i w okresach stabilizacji. W odniesieniu do pokoleń biologicz
nych rytm następstw daje się ująć w pewne schematy, jest mniej więcej 
stały, czego nie da się powiedzieć w przypadku występowania pokoleń 
kulturowych. Tylko to pokolenie biologiczne stanie się kulturowym, dla 
którego ważne jest przeżycie pokoleniowe jako podstawa powstania 
związku pokoleniowego. Charakterystyczny wyznacznik stanowi ukon
stytuowanie się grupy (element formalny), przy czym uwarunkowania 
zewnętrzne, pozaliterackie, mogą nawet uniemożliwić jej powstanie, choć 
nie przekreślają samej zasady64.

63 Por. J. Peterson, Die Wesensbestimmung der deutschen Romantik, Leipzig 1926.
64 Por. A.K. Waśkiewicz, Kategoria pokolenia, dz.cyt.
65 Por. S. Bur kot, O pojęciu pokolenia raz jeszcze, „Miesięcznik Literacki” 1967, nr 7, 

s. 34-43.
66 H. Peyre, Pokolenia literackie, przeł. W. Chorbkowska [w:] Współczesna teoria ba

dań literackich za granicą, oprać. H. Markiewicz, Kraków 1976, t. III.
67 Por. J. Sałajczykowa, Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985-1995, 

Gdańsk 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 24-25.
68 H. Peyre, Pokolenie literackie, dz.cyt., s. 17.

Jeśli zdefiniujemy pokolenie jako grupę ludzi urodzonych mniej wię
cej w tym samym okresie, o wspólnym czasie wzrastania i dojrzewania, 
tworzenia się pod wpływem uwarunkowań politycznych, historycznych 
i przeżycia pokoleniowego - wspólnej świadomości - to można założyć, 
że młodzi sformułują swoje myśli w postaci programu, choć nie zawsze 
program ten zostaje wyrażony explicite.

Oprócz daty urodzin, pojawia się często inne kryterium przynależno
ści do pokolenia - data debiutu65. Data opublikowania przez twórcę jego 
dzieła zależy od szeregu czynników,

„(...) często same okoliczności wydzierają twórcy dzieło, które od dawna w nim 
dojrzewało (...) Inny zamęcza się znów codzienną pracą i dopiero kolo czter
dziestki wyda dzieło, które od dwudziestu lat ukrywał w sobie”66.

Należy zwrócić uwagę na uwarunkowania niezależne od autora, na 
przykład istotny w skali Związku Radzieckiego problem spóźnionych 
debiutów, co jako autonomiczne zjawisko wystąpiło w drugiej połowie 
lat 80. w związku z tzw. falą „literatury zatrzymanej”. Twórczość Lidii 
Czukowskiej badacze są skłonni wiązać z tym właśnie nurtem literatu
ry67. Spóźnione debiuty świadczą na gruncie rosyjskim na niekorzyść 
tezy, aby za podstawę przynależności do pokolenia przyjąć datę debiutu.

Pokoleniowość w ujęciu Henry Peyre’ego68 jest przydatna bardziej 
w odniesieniu do współczesności niż stosowanie takich zamkniętych
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pojęć, jak okresy, prądy czy grupy, nie uwzględniają one bowiem w pełni 
mechanizmów rozwoju literatury, a także faktu, że przedstawicieli 
w ramach jednego pokolenia charakteryzuje duża różnorodność. Zasada 
pokoleniowości jest, jak się wydaje, szersza i pojemniejsza, uwzględnia 
drugorzędne nazwiska w przeciwieństwie do okresów i prądów, które 
ogniskują się na sztandarowych postaciach, a przecież na równi z wybit
nymi autorami istnieją mniej wybitni, zwłaszcza w sferze wzajemnych 
oddziaływań środowisk literackich. Dopiero na szerszym tle można 
prawdziwie ocenić wartość geniuszu w danym pokoleniu69. Peyre postu
luje także, aby badać związki pisarzy z artystami współtworzącymi 
w danym okresie, wskazując na więzy, które łączą, a niekiedy i dzielą 
z biegiem czasu „pisarzy i malarzy, rzeźbiarzy, rytowników i architektów 
tej samej generacji”70 71.

69 Tamże, s. 17.
70 Tamże, s. 18.
71 A. Waśkiewicz, opierając się na materiale współczesnej literatury polskiej, dla przy

kładu wymienia roczniki 1930-1935 i 1935-1945 określone wspólnym przeżyciem marca 
1968.

Zjawisko pokoleniowości można opisać także poprzez grupy literac
kie. Jak wiadomo, pierwsze dziesięciolecia XX wieku cechowała nie
zwykle twórcza aktywność, co przekładało się na wielość kierunków 
i ugrupowań. Warto zauważyć w tych enklawach artystycznych elastycz
ność granic w sensie metrykalnym między pokoleniami. Nowe propozy
cje literackie, mające na celu zastąpienie starego modelu literatury alter
natywnym (choć związek generacji z modelem literatury nie jest związ
kiem koniecznym), świadczyły nie tylko o odrębności istnienia młodego 
pokolenia w sensie socjologicznym. Niemałą rolę, wchodząc w związki 
ze starszym pokoleniem literackim, odgrywali, jak wspomniano wyżej, 
pisarze urodzeni w ostatnich dekadach XIX wieku, a zespół intersubiek- 
tywnych sądów o sztuce kształtowali zarówno sami twórcy, jak i krąg 
akceptujących ich odbiorców; jedni tworzyli sztukę, inni - aurę wokół 
sztuki.

Wspólne pokolenie kulturowe mogą stanowić dwa kolejno następują
ce po sobie pokolenia biologiczne pod warunkiem wspólnego przeżycia 
pokoleniowego, co miało miejsce w przypadku generacji Czukowskiego 
i Achmatowej. To, co pokolenie wcześniejsze doświadczyło bezpośred
nio, późniejsze doświadcza ^już jako konsekwencję wielkich wstrząsów 
dziejowych czy duchowych.

Badacze przy ocenie pokolenia Srebrnego Wieku, wskazując zwykle 
na duchową wspólnotę pokolenia, przyczyny oraz zbieżność indywidual
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nych tj/ęów duchowych wiążą z typem duchowości górującym w tym 
okresie72. Klasyczny układ pokoleń zwykle odpowiada następującej cha
rakterystyce:

72 Por. История русской литературы. XX век. Серебряный век, под ред. Ж. Нива, 
И. Сермана, В. Страды, Е. Эткинда, Москва 1995, Издательская группа „Прогресс” - 
„Литература”.

73 К. Wyka, Pokolenia literackie, dz.cyt., s. 104.
74 Por. А. Мандельштам. Серебряный век-, русские судьбы, Санкт-Петербург 1996; 

Л. Рапацкая, Искусство серебряного века, Москва 1996; С. Слободнюк, Идущие 
путями зла... (древний гостицизм и русская литература 1880-1930 гг.): „Дьяволы", 
„серебряного", века, Санкт-Петербург 1998.

u góry pokład pokolenia górującego, niżej pokład pokolenia, które w po
przednim okresie wiodło prym, niżej jeszcze resztki pokolenia zaprzeszłego. I po
śród tego linie samotnych prekursorów, jakie wyjdą kiedyś na powierzchnię, oraz 
warstw dążeń i grup, które nigdy nie wyjdą ze stanu przytłumienia”73.

W różnych dziedzinach życia duchowego, a szczególnie w literaturze, 
w Epoce Srebrnego Wieku reprezentowane były aż cztery pokolenia. 
Stanowili je twórcy urodzeni w latach 60. i 70. XIX stulecia: Fiodor So- 
łogub (1863-1927), Dmitrij Miereżkowski (1866-1941), Wiaczesław 
Iwanow (1866-1949), Konstantin Balmont (1867-1942), Maksim Gorki 
(1868-1936), Iwan Bunin (1970-1953), Aleksander Kuprin (1870-1938), 
Walerij Briusow (1873-1924), Iwan Szmielow (1873-1950), Michaił 
Kuzmin (1872-1936), następnie pokolenie Błoka, do którego należy 
Czukowski, oraz kolejne: Gumilowa i Achmatowej, z jej rówieśnikami: 
Pasternakiem, Mandelsztamem, Cwietajewą. W tym kontekście warto 
przypomnieć, że na przestrzeni życia Czukowskiego zmienia się nie tylko 
stosunek pokolenia do tradycji kulturowej, ale i sama tradycja. Naturalne 
sprzeczności pomiędzy pokoleniami, które mogły wynikać z odmienności 
czasów, w jakich dojrzewały kolejne generacje, nie przekształciły tych 
międzypokoleniowych relacji w płaszczyznę walki, lecz przeciwnie, 
zbiegały się, jakby nadając jeden kierunek wyznaczający wspólny świat 
wartości. Zjawisko to przedstawił Aleksander Błok w swoim poemacie 
Odwet (Wozmiezdije~), gdzie stawia ważny problem kulturologiczny - 
w procesie historycznej zmiany pokoleń, związanej z etapami kolejnych 
wpływów zachodnich, pojawia się nowa jakość uformowana w łonie 
wykształconej warstwy społeczeństwa, inteligencji. Niektórzy badacze 
wskazują na kulturowy relatywizm Srebrnego Wieku, wyrażający się 
w osobowości jego twórców74. Równocześnie nie jest dziełem przypadku, 
że pokolenia pisarzy, których młodość przypadła w tym okresie, w ciągu 
całego swojego życia przechowali w duszy i u schyłku lat przekazali we 
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wspomnieniach aurę jakiegoś niezwykłego ciepła, pełnię wartości moral
nych, humanizm ówczesnego życia75. Było to w dużej mierze podykto
wane zbliżeniem i wzajemnym przenikaniem w sferze kultury różnych jej 
komponentów. Atmosfera duchowa dwóch przedrewolucyjnych dziesię
cioleci wyznaczała rozwój literatury, która stanowiła inspirację dla rosyj
skiej filozofii, na początku wieku zaczęto natomiast przełamywać „za
klęty krąg subiektywizmu” i powoli wracać do filozofii bytu76. W świetle 
zdobywania własnej pozycji przez młode pokolenie podejmowano próbę 
samowyrażenia się poprzez filozofię, religię, za pomocą obrazowego 
języka artystycznego; był to spór toczący się wokół tradycji i nowator
stwa w sztuce, natomiast w sferze społeczno-politycznej ważną rolę ode
grała polemika wokół kryzysu rosyjskiej inteligencji.

75 Ten nastrój chrakteryzuje wspomnienia Paustowskiego, Oleszy, Katajewa, a wśród 
emigrantów Nabokowa i Cwietajewej. Por. А. Оболонский, Драма российской 
политической истории: система против личности, Москва 1994, Институт 
государста и права РАН, s. 187.

76 Рог. Прот В. Зеньковский, История русской философии, Париж 1950, t. II, 
s. 293-331.

77 Рог. А. Крусанов, Русский авангард: 1907-1932. (Исторический обзор). В трёх 
томах. Том I. Боевое десятилетие, Санкт-Петербург 1996, „Новое литературное 
обозрение”, s. 18.

78 Por. Н. Бердяев, Из психологии русской интеллигенции [w:] Духовный кризис 
интеллигенции, Москва 1998. КАНОН + ОН „РЕАБИЛИТАЦИЯ”, s. 73.

W Rosji, podobnie jak i na Zachodzie, dostrzegano w sferze kultury 
zagrożenie zerwania ciągłości przekazu kulturowego. Odejście od myśle
nia pozytywistycznego i przekonania o utylitarnym charakterze sztuki 
wyraziło się w estetyczno-ideowych założeniach symbolizmu i innych 
kierunków, początki rosyjskiej awangardy (futuryzm) związane są 
z przełomem 1907/1908 roku77.

Brzemienną w skutkach od czasów Piotra Wielkiego opozycję pomię
dzy historią a kulturą Rusi Moskiewskiej i Rosji Piotrowej pokolenie 
Błoka postrzegało i przeżywało jako ważki problem: inteligencja i naród. 
Najmłodsze pokolenie pisarzy, poetów, filozofów, w ogóle „ludzi sztuki”, 
podjęło pomimo charakterystycznego dla tego okresu ducha rewolucji 
ostrą krytykę rewolucyjno-demokratycznych i narodnickich ideałów, 
zdecydowanie odchodziło od racjonalizmu i pozytywistycznych syste
mów oraz wszelkiego rewolucjonizmu, lewicowości, według Nikołaja 
Bierdiajewa78 - stanowiących produkt tajnych kółek powstałych w XIX 
stuleciu.

Ważną rolę w kształtowaniu świadomości rosyjskiego inteligenta 
odegrał almanach „Drogowskazy” („Wiechi”).
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Tradycja almanachu „ Wiechi”

Z postawą Lidii Czukowskiej wiąże się kwestia identyfikacji rosyj
skiej inteligencji. Mimo trudności wynikających już z samej terminologii, 
zastanawiając się nad identycznością i ciągłością jej rozwoju, nie sposób 
pominąć czynników decydujących w obrębie pokoleń i ponad pokole
niami ojej szczególnej misji. Refleksja nad inteligencją rosyjską przebie
gała w trzech kierunkach, obejmując takie kategorie, jak: inteligencja 
a naród, inteligencja a religia, inteligencja a państwo. Te trzy bloki zain
teresowań w perspektywie historycznej nie tracą swej aktualności, choć 
zmieniają się preferencje w zależności od doświadczeń wynikających 
z rozumienia narodowości, wolności, osoby ludzkiej.

Problem inteligencji w Rosji już w XIX stuleciu był rozpatrywany 
w aspekcie rozpadu kultury, co w ujęciu R. Redfielda79 oznaczało 
w kontekście reform Piotrowych orientację na „małą” i „dużą” tradycję, 
przy czym duża - miejska - nie była zakorzeniona w tradycji wsi rosyj
skiej, lecz w przeszłości europejskiej, zaś mała - wiejska, ludowa - nie 
posiadała adekwatnej nadbudowy i praktycznie nie istniało jej sprzężenie 
zwrotne z wysoką kulturą, co znalazło wyraz w walce pomiędzy war
stwami kultury miejskiej i wiejskiej: w próbie określenia roli inteligencji 
jako społecznego wzorca i w ujęciu tradycyjnym jej misji wobec państwa 
i narodu, a w przełożeniu na płaszczyznę społeczną - w konfiguracji 
trzech sił, którymi są: władza, lud, inteligencja. Podjęta w latach 40. XIX 
wieku przez słowianofilów i okcydentalistów polemika - przeciwstawie
nie Rosji Zachodowi ukierunkowane na elitę wykształconą, której moral
nym obowiązkiem było określenie się wobec narodu - prowadziła u sło
wianofilów do odejścia od ducha niemieckiego racjonalizmu i zwrotu ku 
rosyjskiemu prawosławiu (problem powrotu inteligencji do narodu), 
w przeciwieństwie do orientacji okcydentalistycznej (podniesienie ludu 
do poziomu inteligencji), i okazała się bardzo żywa, wzbudziła duże za
interesowanie pod koniec lat 70.-80. XIX stulecia, w sporach socjalde
mokratów i narodników. Liczne publikacje na łamach czasopism wywo
łały dyskusje w różnych środowiskach twórczych. Zdaniem Telesfora 
Poźniaka, w drugiej połowie XIX wieku okcydentalizm przestał być sy
nonimem „kultury w ogóle”80. Problem: lud i inteligencja zaistniał 
w ramach starcia prawosławnej tradycji z programem rewolucji i socjali

79 R. Redfield, Peasant Society and Kulturę, Chicago 1955.
80 T. Pożniak, Dostojewki i Wschód. Szkice z pogranicza kultur, Wrocław 1992, Wy

dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 7.
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zmu, stał się przedmiotem refleksji wybitnych myślicieli: utopisty - Ni
kołaja Fiodorowa81, pisarzy myślicieli - Fiodora Dostojewskiego i Lwa 
Tołstoja czy też wybitnego filozofa, publicysty i poety - Władimira So- 
łowjowa, jeśli wymienić najbardziej charakterystyczne postawy.

81 Por. А. Гачев, Народ и интеллигенция в учении Н.Ф. Федорова [w:] Народ 
и интеллигенция, Москва 1990, s. 54-57.

82 W. Sołowjow, Wybór pism. Duchowe podstawy życia. Listy paschalne. O pokusach. 
O falsyfikatach, tłum. J. Zychowicz, A. Hauke-Ligowski OP (Listy paschalne), Poznań 
1988,1.1, s. 153.

83 Tamże, s. 153.

Dostojewski, rozczarowany ideologią utopijnych socjalistów, zbliżył 
się do doktryny słowianofilskiej, widząc w reformie Piotra I przyczynę 
oderwania się warstwy wykształconej od narodowej gleby, co było uza
sadnione wyłącznie na pewnym etapie rozwoju historycznego Rosji. Pi
sarz traktował bowiem reformę jako konieczność historyczną; dzięki niej 
rosyjska inteligencja stała się spadkobiercą, przejmując wielowiekowe 
dziedzictwo myśli zachodniej, i uczestnikiem ogólnoeuropejskiego roz
woju kultury. Osiągnięcie celu - współtworzenie kultury światowej - 
powinno się także zbiegać z drogą powrotu inteligencji do „gleby”, by nie 
pozbawić jej prawdziwych przywódców, dzielić się z ludem zdobytą 
wiedzą i odzyskać utracone podstawy moralne.

Według Sołowjowa, nie można przeciwstawiać inteligencji ludowi; 
filozof w duchu krytyki słowianofilskiej występuje przeciw poglądom, że 
lud rosyjski zachował wartości sprzyjające jego rozwojowi, stąd nie ist
nieje potrzeba duchowego, intelektualnego kształcenia ludu:

„(...) albo musimy uznać, że dobre serce tych chłopów i brak u nich jakiegokol
wiek rozumowania nie są w stanie powstrzymać ich przed złymi i barbarzyńskimi 
czynami - a w takim razie półprawda, przesłaniająca ich duchowe lenistwo i lęk 
przed myśleniem, ujawnia wręcz swoją fałszywą stronę; albo trzeba przypuścić, 
że chłopi ci nie mieli nawet dobrego serca - a wtedy okaże się, że nierozbudzony 
umysł bynajmniej nie jest jeszcze gwarancją dobra, półprawda obskurantyzmu 
znowu traci swój pozór przyzwoitości”82.

Rola inteligencji polega w pierwszym rzędzie na rozwijaniu świado
mości u ludu, na kształceniu jego umysłu, „oddziaływaniu na serce ludu 
wierzącego, który z powodu ciemnoty jest zdolny popełniać złe czyny, 
biorąc je za dobre”83.

Z kolei koncepcja Lwa Tołstoja, znajdująca swoje oparcie również 
w chrześcijaństwie, zawiera element idealizacji ludu rosyjskiego, postulat 
odrzucenia kultury oraz teorii postępu, gdyż postęp nie wpływa na wzrost 
moralny ludzkości, wręcz przeciwnie - myśliciel dostrzega wciąż pogłę
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biający się kryzys moralny. Pisarz jako przedstawiciel narodnicko- 
-słowianofilskiego odłamu rosyjskiej kultury przeciwstawia „państwu” - 
„ziemię”, przy czym naród („ziemia”), a nie wybitne jednostki, stanowi 
podstawę rozwoju historycznego. Nieprzychylny stosunek do inteligencji, 
wręcz wrogość Tołstoja szczególnie ostro ujawniły się w roku 1905, kie
dy sformułował pogląd, że inteligencja wniosła do życia ludu więcej zła 
niż dobra84 85. Tołstoj w artykule O fałszywej nauce (O łożnoj naukie) potę
piał tych, co sami nie zarabiają na swoje utrzymanie i z nudy zajmują się 
pseudonauką. Prawdziwa nauka - to, co służy człowiekowi w spełnieniu 
jego powołania życiowego - nie ma nic wspólnego z nauką pozostającą 
na usługach władzy oraz jej podstawowym celom, jakim jest grabież 
narodu . Tołstoj nie wierzył w możliwość humanistycznego wychowania 
mas (bo wymaga ono czasu i odpowiednich środków materialnych, któ
rymi nie dysponowała ówczesna Rosja) i zaproponował powrót do form 
kolektywizmu, przy czym Tołstojowska etyka wspólnoty gminnej, zbu
dowanej wokół fundamentalnych kategorii - praca fizyczna, kolektywne 
władanie ziemią, głoszona przez pisarza zasada niesprzeciwiania się złu 
siłą oraz postulat niepodejmowania działalności w sferze państwowo- 
kulturowej - nie mogła stać się zbiorem norm postępowania ani dla sze
rokich mas, ani dla inteligencji, szczególnie dla jej radykalnego odłamu86.

Por. Л.Н. Толстой, Дневники. Полное собрание сочинений в 90 томах, Москва 
1928-1958, t. 55, s. 145.

85 Л.Н. Толстой, О ложной науке. Собрание сочинений в 20 томах, Москва 1911, 
t. 17, s. 458—470.

86 Według Władimira Iljina, Tołstoj mógł stać się sprzymierzeńcem w sensie świato
poglądowym i politycznym rewolucjonistów rosyjskich z racji ich pragmatycznego pode
jścia - służył pośrednio „sprawie rewolucji”, podobnie jak: skopcy, chłystowie, staroob
rzędowcy, baptyści, narodnicy, marksiści itd. Por. В. Ильин, Миросозерцание графа 
Льва Николаевича Толстого, изд. Русского Христианского гуманитарного института, 
Санкт-Петербург 2000, s. 202-203.

Występujące w wieku XIX elementy wzajemnego oddziaływania czy 
próby dyfuzji kultury „miejskiej” i „wiejskiej” nie zdołały przezwyciężyć 
dzielącej ich przepaści, a tylko pogłębiły poczucie winy rosyjskiej inteli
gencji wobec ludu.

Skomplikowany stosunek inteligencji rosyjskiej do ludu miał dodat
kowe źródło w przypisywaniu mu skrajnie przeciwstawnych jakości: 
wyjątkowej religijności (Gogol, słowianofile, Dostojewski) bądź ateizmu 
(Bieliński), co według Siergieja Awierincewa oznacza „rosyjskie szaleń
stwo” - wiara czy niewiara ludu?

„Problem jest w tym, że jeśli skrajnie przeciwstawne przekonania wykluczają 
się wzajemnie, a ich pogodzenie jest po prostu szaleństwem, to jednego nie można 
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odmówić: jest to specyficzne rosyjskie szaleństwo, w jedności, w nawzajem nisz
czącym się wspólnym dopełnianiu odkrywają one jakąś ważką prawdę o nas”87.

87 С. Аверинцев, Мы и наши иерархи - вчера и сегодня [w:] МЕЕНМВР1А. 
Бьлгаро-руски сборник в чест на Сергей Аверинцев, София 1999, Славика, s. 66.

88 Рог. И. Ионов, Проблема сравнительного изучения цивилизаций в национально- 
-историческом контексте, „Европейский Альманах”, Москва 1993. Ин-т всеобщей 
истории, s. 146.

8’ Por. L. Kołakowski, Jerzy Plechanow i kodyfikacja marksizmu [w:] tegoż, Główne 
nurty marksizmu, Londyn 1988, s. 629-630.

Kluczowy na początku XX wieku problem - inteligencja i lud - na
brał ostrości w związku z postępującymi tendencjami wyrównywania 
rozwoju ekonomicznego, kiedy procesy społeczne stawały się bardziej 
zbliżone do zachodnich i następował wzrost bazy burżuazyjno- 
-demokratycznej jako alternatywy przyszłego rozwoju społeczeństwa88. 
Wskazanie na cywilizacjotwórczą rolę ekonomii było, według Leszka 
Kołakowskiego, przesłanką do odtworzenia w Rosji „schematów rozwo
jowych Zachodu” przedstawionych przez Marksa89.

Poczucie winy i niespełnionych obowiązków wobec ludu towarzy
szyło większości ludzi wykształconych w Rosji; równocześnie widoczna 
stawała się orientacja na sferę wartości uniwersalnych, co nie tylko wią
zało się z krytyką wszelkiego rodzaju „rewolucjonizmów”, lecz wywoła
ne było głębokim kryzysem humanistycznych wartości europejskiej cy
wilizacji oraz - pod wpływem stosunków burżuazyjnych - kryzysem 
wartości wspólnotowych (obszczinnych), kolektywnych.

Warto przypomnieć również, że dzieje inteligencji rosyjskiej na po
czątku XX wieku łączą się z trzema podstawowymi nurtami rozwoju 
duchowego w Rosji. Pierwszy z nich był wymierzony przeciw pozytywi
zmowi - w obronie metafizyki. W Petersburgu w roku 1901 z inicjatywy 
Dmitrija Miereżkowskiego i Petersburskiego Towarzystwa Religijno- 
-Filozoficznego odbywały się odczyty i publiczne dyskusje na tematy 
religijne i filozoficzne. Problem nowej świadomości religijnej pojawiał 
się w wystąpieniach Nikołaja Mińskiego, Dmitrija Fiłosofowa, Zinaidy 
Gippius. Po dwóch latach działalności prelegencko-propagatorskiej za
częto wydawać „Nowyj put'” (1903-1904), pismo poświęcone proble
mom „nowego idealizmu”. Do grupy Miereżkowskiego dołączyli byli 
marksiści, między innymi Nikołaj Bierdiajew. Dotychczasowi przedsta
wiciele legalnego marksizmu nie tylko odegrali ważną rolę w marksi
stowskiej polemice lat 90., krytykując wiarę narodników, w przekonaniu, 
że procesy społeczne podlegają obiektywnemu prawu konieczności, lecz 
także na początku XX wieku tworzyli zręby nowej świadomości religij
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nej. Zmiana ich orientacji światopoglądowej przyczyniła się również do 
powstania, dzięki reorganizacji czasopisma „Nowyj put'”, kolejnego pi
sma „Woprosy żyzni” (1905) , do którego redakcji weszli Nikołaj Bier
diajew, Siemion Frank, Siergiej Bułgakow. Wymienieni autorzy wraz 
z Piotrem Struwem opublikowali już w roku 1902 zbiór artykułów zaty
tułowany Problemy idealizmu {Problemy idiealizma), gdzie ostro posta
wiono problem kryzysu inteligencji. Było to pierwsze zbiorowe wystą
pienie ze strony młodej generacji, przedstawicieli myśli filozoficznej 
i prawnej, przeciw pozytywizmowi i nielegalnemu marksizmowi. Jak 
wskazywał redaktor Pawieł Nowgorodcew, kwestia moralna legła u pod
staw odrodzenia idealistycznej filozofii; ówczesny wzrost świadomości 
moralnej sprzyjał poszukiwaniom ideału moralnego, absolutnych prawd 
i zasad .

Rewolucja 1905-1907 roku była wielkim doświadczeniem dla rosyj
skiej inteligencji; nie tylko uświadomiła konieczność modernizacji Rosji 
w aspekcie politycznym i ekonomicznym, ale także skłaniała do prze
wartościowań, szczególnie roli radykalnego odłamu inteligencji na dro
dze jej dotychczasowego rozwoju. Krytyka światopoglądowego i poli
tycznego laicyzmu znalazła swój wyraz w kolejnym zbiorze artykułów 
poświęconych inteligencji rosyjskiej, który ukazał się w roku 1909 i miał 
przełomowe znaczenie, odegrał ważną rolę w rozwoju rosyjskiej myśli 
społecznej i filozoficznej90 91 92. W almanachu „Drogowskazy” autorzy prze
ciwstawiają idei inteligencji oraz idei narodu, traktowanego podobnie jak 
inteligencja w ujęciu klasowym, tj. ludu, ideę osobowości i nacji. W od
różnieniu od zasady przedstawicielstwa bądź inteligencji, bądź ludu, pro
ces odrodzenia Rosji możliwy jest, zdaniem autorów, tylko poprzez 
uświadomienie sensu ludzkiej osoby oraz powołania narodu rosyjskiego 
(jako nacji) i świadomego uczestnictwa w owym procesie93.

90 Ten odłam filozoficzno-religijny upowszechniał swoje poglądy w moskiewskich 
czasopismach „Wiesy” (1904-1909), „Pieriewal" (1906-1907).

91 Por. Проблемы идеализма, Санкт-Петербург 1902, s. VIH.
92 Por. Вехи, Сборник статей о русской интеллигенции Н.А. Бердяева, 

С.Н. Булгакова, М.О. Гершензона, А С. Изгоева, Б.А. Кистяковского, П.Б. Струве, 
С.Л. Франка, Москва 1909.

93 Por. X. Бобаки, Введение [w:] Н. Бердяев, Духовный кризис инткллигенции, 
Москва Канон +1998, s. 10.

W almanachu przedstawiono portret tej części inteligencji, która na 
ówczesnym etapie historycznego rozwoju zajmowała dominującą pozy
cję, tj. radykalnego skrzydła biorącego aktywny udział w przygotowaniu 
i wydarzeniach 1905 roku. Analiza roli, jaką odegrało ono w dziejach 
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Rosji, stała się podstawą historycznej krytyki inteligencji, jej światopo
glądu ateistycznego i moralności rewolucyjnej „nowego człowieka”, 
którego proces kształtowania rozpoczęło pokolenie lat 60. XIX wieku. 
W aspekcie ideologicznym daje się rozpoznać głębokie pokrewieństwo, 
jakie łączy ojca Lidii Czukowskiej - Kornieja Iwanowicza z tą właśnie 
orientacją, formowaną przez długie dziesięciolecia w oparciu o myśl 
rewolucyjną, przy czym rosyjska inteligencja lat 60. (raznoczyńcy) nie 
była grupą społeczną, ekonomiczną, zawodową, lecz ideologiczną; czyn
nikiem spajającym ją od wewnątrz stały się idee, szczególnie o charakte
rze społecznym. Rewolucyjna moralność odłamu tej części rosyjskiej 
inteligencji budziła powszechny szacunek i dopiero rewolucja 1905 roku 
obnażyła jej prawdziwy, ukształtowany przez utopię socjalistyczną, cha
rakter. Według Nikołaja Bierdiajewa, po doświadczeniach rewolucji le
wicowa inteligencja została pozbawiona rzekomych atrybutów święto
ści94. W zbiorze „Drogowskazy” krytyka inteligencji w obliczu klęski 
rewolucji 1905 roku odnosi się, jak zaznaczono wyżej, do jej odłamu 
o proweniencji ateistycznej i socjalistycznej. Inteligencja ta wyrosła 
i dojrzewała w latach czterdziestych XIX wieku, zaś w 60. uzyskała sa
moświadomość. Ta grupa była dla Kornieja Czukowskiego wzorem po
staw. W roku 1927, wspominając o Iwanowie-Razumniku, autorze opu
blikowanej w 1911 roku Historii rosyjskiej myśli społecznej (Istorija 
russkoj obszczestwiennoj myśli), pisze, że z uwagi na formację duchową 
Iwanow-Razumnik95 jest spadkobiercą Bielińskiego, Dobrolubowa i ich 
kontynuatorów, reprezentuje „najlepszy i obecnie legendarny już typ 
inteligenta”96. Warto przypomnieć, że odmiennego zdania był dostrzega
jący konieczność radykalnej zmiany świadomości u inteligencji Nikołaj 
Bierdiajew:

94 Por. Из глубины. Сборники статей 1909 и 1918 гг., Москва 1990, s. 87.
95 Iwanow Wasiljewicz Razumnik (1878-1946) jest także autorem książki 

Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки, Вступ. статья В. Белоус, Москва 2000, 
Новое литературное обозрение.

96 К. Чуковский, Дневник 1801-1929, Москва 1991, s. 401.

„Dążenie do całościowego światopoglądu w wymiarze społecznym i filozo
ficznym - to podstawowe dążenie naszej inteligencji w latach młodości... W tym 
znaczeniu klasycznymi «filozofami» inteligencji byli Czemyszewski i Pisariew 
w latach 60., Ławrow i Michajlowskij w 70. Do twórczości filozoficznej, do du
chowej kultury narodu, pisarze ci prawie niczego nie wnieśli, lecz umieli zaspo
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koić głód światopoglądowy inteligenckiej młodzieży, teoretycznie uzasadniając 
życiowe aspiracje inteligencji"97.

97 H. Бердяев, Философская истина и интеллигентская правда [w:] Духовный 
кризис интеллигенции, Составление и комментарии В.В. Сапова, Москва 1998, 
Канон +, s. 177.

98 Tamże, s. 193.
99 Tamże, s. 191.

Gotowość Czukowskiego do uznania zasług rosyjskiej radykalnej in
teligencji częściowo znajdowała potwierdzenia nie tyle w jego deklara
cjach, ile w samej działalności literackiej; etos sprawiedliwości społecz
nej determinował stosunek pisarza do władzy. Nie był w tym odosobnio
ny, gdyż pod koniec XIX i na początku XX wieku w świadomości po
wszechnej dojrzewała idea wyzwolenia wszystkich klas i stanów, rosyj
ska inteligencja dostrzegała konieczność wejścia na arenę dziejową sze
rokich mas ludowych, pojawiła się potrzeba przeżycia wydarzenia o zna
czeniu historycznym, która wyprzedzała samo wydarzenie, mające to 
przeżycie dopiero wywołać. Ból, cierpienie, krzywda niosły z sobą impli
kacje społeczne i polityczne - socjalizm w wersji kolektywistycznej. Na 
drodze do znalezienia idealnego wzorca społecznego, gdzie jednostka 
może się w pełni zrealizować, doszło do odrzucenia chrześcijańskiej wizji 
człowieka na rzecz socjalistycznej - uznania prymatu społeczeństwa, 
państwa nad jednostką. Stało się inaczej niż oczekiwali autorzy zbioru 
„Drogowskazy”, którzy, dostrzegając „aberację świadomości” wśród 
inteligencji o ateistyczno-materialistycznej orientacji, podkreślali zanik 
wiary w wartości uniwersalne jako czynnik sprzyjający ich wrogiemu 
stosunkowi do kultury opartej na podstawach chrześcijańskich; ich ate
istyczna świadomość doprowadziła do ubóstwienia człowieka, skażeniu 
uległa dusza inteligenta, zaniknął instynkt prawdy98 99.

Artykuły opublikowane w tomie „Drogowskazy” miały dla ówcze
snego społeczeństwa charakter sensacyjny, zawierały bowiem osąd re
wolucyjnego odłamu cieszącego się powszechnym szacunkiem społecz
nym i prestiżem, którego nikt dotąd nie ośmieli! się podważyć; stąd nada
no samemu wydarzeniu sens polityczny.

Dla Bierdiajewa wolność polityczna możliwa jest tylko w związku 
z duchowym i kulturowym odrodzeniem Rosji. We wspomnianym arty
kule Prawda filozoficzna a prawda inteligencji (Fiłosowskaja istina 
i intelligentskaja prawda) za podstawowy obowiązek inteligencji rosyj
skiej uznał branie na siebie pełnej odpowiedzialności, odejście od prakty
ki składania winy na karb okoliczności zewnętrznych, co równocześnie 
stanowi warunek narodzin nowej, „inteligenckiej duszy” .
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Podobnie, podejmując problem moralności i psychologicznego 
aspektu działań (typ heroizmu), M. Gerszenzon100 podkreśla, że inteli
gencja pełną odpowiedzialnością za losy świata i poszczególnego czło
wieka obarcza samodzierżawie jako system. Twórcy „Drogowskazów” 
w warunkach względnego liberalizmu po pierwszej rewolucji pragnęli 
przełamać bariery dotychczasowego myślenia, a materialistyczny i ate
istyczny światopogląd łączyli z politycznym i socjalnym radykalizmem, 
np. Siemion Frank radykalizm ów dostrzegał w likwidowaniu wszelkich 
przeszkód o charakterze społecznym i politycznym na drodze do ustalenia 
dyktatury proletariatu w imię szczęścia mas ludowych101.

100 M.O. Гершензон, Творческое самосознание [w:] Интеллигенция в России. 
Сборники статей, Санкт-Петербург 1910, s. 105.

101 Por. С.Л. Франк, Этика нигилизма [w:] Интеллигенция в России, dz.cyt., s. 159, 
176-177.

102 П.Б. Струве, Интелигенция и революция [w:] Интеллигенция в России, dz.cyt., 
s. 150-151.

103 Рог. Д. Калебич-Креацца, Вехи и проблема русской нителлигенции. К истории 
термина интеллигенция в русской общественной мысли, Издание журнала 
„Континент”, Москва 1993. s. 106.

Ślepe oddanie narodowi i równocześnie pogarda dla jego negatyw
nych cech są przejawem odszczepieństwa. Piotr Struwe, operując katego
rią odszczepieńców, widział źródło tego zjawiska w areligijności warstw 
wykształconych102.

W rosyjskim kulturowo-literackim obiegu wyróżniającą cechą inteli
gencji była godność, postawa wyższej, w istocie heroicznej, obywatel
skiej szlachetności, męstwa, gotowości do ofiary103.

Opierając się na kategoriach: naród, państwo, religia, autorzy „Dro
gowskazów” krytykują odłam radykalnie socjalistyczny, powołują się na 
tradycję chrześcijaństwa, wierzą w odrodzenie duchowe, które przyczyni 
się do powstania nowego, narodowo-religijnego nurtu rosyjskiej inteli
gencji. Ich krytyka jest skierowana przeciw ideologii radykalnego odła
mu, z uwagi na zapożyczony, z gruntu obcy duchowi rosyjskiemu cha
rakter ideologii oraz polityczny i społeczny radykalizm podbudowany 
wiarą w idealny porządek i dobro narodu, co nie wyklucza ostrej walki 
politycznej przybierającej różne formy, nie wyłączając spisku, a nawet 
terroru, w celu obalenia państwa. Autorzy tomu, zwłaszcza Nikołaj Bier
diajew, wyrażają pogląd, że inteligencja, która marzyła o rewolucji, oba
leniu cara i nowym porządku społecznym, ponosi odpowiedzialność za 
rozwój wypadków w Rosji. Bierdiajew traktował wręcz rewolucję jako 
karę za grzechy, odejście narodu od tradycji i religii, ale uważał, że moż
liwe jest jeszcze odkupienie winy:
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„Rosyjską rewolucję należy przeżyć w sposób duchowo pogłębiony. Powinno 
mieć miejsce katharsis, wewnętrzne oczyszczenie”104 105.

104 H. Бердяев, Новое средневековье [w:] Философия творчества, културы 
и искусства, Москва 1994, t. 1, s. 455.

105 „В персоноцентристской шкале индивидуум является высшей точкой, „мерой 
всех вещей”. Все явления как природного, так и социалтного мира (не говогря уже 
о мире духвном, внутреннем) рассматриваются сквозь призму человеческой 
личности.

В системоцентристской шкале индивид либо вообще отсутствует, либо 
рассматривается как нечто вспомогательное, способное принести большую или 
меньшую пользу лишь для достижения неких надличностных целей";А. Оболонский, 
Драма российской политической истории: система против ливности, dz.cyt., s. 9.

106 Tamże, s. 11.
107 Д. Калсбич-Креацца, Вехи и проблема русской интеллигенции, dz.cyt., s. 68.
108 Tamże, s. 69.

Współczesny politolog, przedstawiając ewolucję dwóch genotypów 
społecznego myślenia, tj. myślenia personocentrycznego i systemowo- 
centrycznego 0 , oraz rezultaty wielowiekowej pomiędzy nimi walki, 
uzależnia wybór politycznej opcji w decydujących momentach rozwoju 
historycznego Rosji od rodzaju genotypu, przypisuje radykalnej inteli
gencji typ myślenia systemowocentrycznego i obwinia ją o udział w do
prowadzeniu kraju do katastrofy 1917 roku, w sytuacji gdy inteligencja 
liberalna o nastawieniu persono-centrycznym nie mogła się przebić ze 
swoją ideologią106.

Badacze, powołując się na tradycję zbioru „Drogowskazy”, traktują 
przede wszystkim inteligencję jako fenomen społeczny w wymiarze mo
ralnym i etycznym.

W „Drogowskazach” termin „inteligencja” występował w trzech zna
czeniach. Pierwszy zakres pojęciowy obejmuje wykształconą klasę spo
łeczną „ludzi podejmujących pracę intelektualną, lub w skrajnym przy
padku tych, co podzielają zainteresowania intelektualne, tworząc środo
wisko kulturowe”107. W węższym znaczeniu dotyczy, niezależnie od 
światopoglądu, „tej części wykształconego społeczeństwa, która aspiruje 
do duchowej, politycznej i społecznej reprezentacji narodu wobec wła
dzy, przywództwa w relacjach z władzą oraz do kształtowania spójnego 
światopoglądu pozwalającego wyrazić interesy narodu i zabezpieczyć 
prawidłowy pod względem narodowościowym i historycznym rozwój 
kraju. To nie całe wykształcone społeczeństwo, ale najbardziej aktywna, 
o nastawieniu obywatelskim i zorientowana moralnie jego część”108. 
Trzecie znaczenie terminu „inteligencja” odnosi się do ateistycznej i re
wolucyjnej grupy inteligencji, obejmującej „rewolucyjno-socjalistyczną, 
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zaangażowaną część wykształconego społeczeństwa’'109. Te ustalenia 
terminologiczne wskazują na niejednoznaczność samego pojęcia, stąd też 
każdorazowa próba oceny inteligencji na różnych etapach jej rozwoju 
wymaga szeregu uzupełnień1 . Współczesna badaczka kultury 
P. Gajdienko111 * * 114 podważa mit o wyjątkowym charakterze rosyjskiej inteli
gencji, zaś Gierman Andriejew w swojej ocenie postawy rosyjskiego 
inteligenta konkluduje: „dla inteligenta wolność osobista to nie tylko 
wyższa, ale również jedyna i bezwzględna wartość rozumiana przede 
wszystkim jako wolność ducha i wolność obrony własnych przekonań, 
a dopiero w drugiej kolejności jako wolność polityczna”11'. Można to 
zjawisko łączyć z procesem depolityzacji znacznego odłamu rosyjskiej 
inteligencji, jaki został zapoczątkowany w latach 80. XIX wieku, kiedy 
nastąpiło jej odejście od wielkich ideałów. Nieskrępowana wolność ducha 
oraz wolność obrony własnych przekonań w okresach późniejszych, 
zwłaszcza w systemie totalitarnym, oznaczała opozycję wobec władzy 
i konieczność dokonywania przykrych wyborów. Stała tendencja do in
terwencji w uniwersum aksjologiczne pojawia się również u wielu działa
czy dysydenckich oraz emigracyjnych, podejmujących krytykę ustroju 
radzieckiego w aspekcie ideowym ’. Te cechy wiążą inteligencję nie tyle 
z planem ekonomiczno-społecznym, profesjonalnym, warstwowym, kla
sowym, ile z kategorią etyczno-moralną.

lw Tamże, s. 69.
110 Problem terminologii i szerzej - próba określenia roli inteligencji w ujęciu histo

rycznym jest zawarta w pracy: Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, pod red. H. Kowal
skiej. Kraków 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

111 П. Гайденко, „Вехи": не услышанное предостережение, „.Вопросы Фило
софии” 1992, nr 2.

|1_ Г. Андреев, Феномен русской интеллигенции, „Грани” 1989, s. 154.
" ’ Por. A. Raźny, Myśl i czyn w święcie zniewolonego ducha. Obraz inteligencji rosyj

skiej w tomie „Wiechi" [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, pod red. 
L. Suchanka, Kraków 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 75.

114 Из глубины. Сборник статьей о русской революции, С.А. Аскольдова, 
Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, В.И. Иванова. А.С. Изгоева, С.А. Котляревского, 
В.И. Муравьёва, П.И. Новгородцева, А.И. Поленовского, П.Б. Струве, С.Л. Франка. 
С предисловием издателя (П.Б. Струвего), Москва 1918/1921.

Kolejna po „Drogowskazach” próba pozyskania inteligencji, a równo
cześnie świadectwo opozycji przeciw utopijnemu racjonalizmowi rewo
lucyjnej inteligencji, to zbiór artykułów przygotowany przez Piotra Stru- 
wego Z głębokości^4. Z uwagi na mały zasięg publikacji (Moskwa), 
a także nową sytuację polityczną, zbiór ten w tamtych czasach nie mógł 
się spotkać z odpowiednim przyjęciem, tym bardziej że jego powstanie 
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zbiegło się z zamachem na Lenina. Przewrót bolszewicki dał powód do 
krytyki ateistycznej ideologii, obrony zasad życia społecznego i kultury.

Dziedzictwo radykalnego odłamu rosyjskiej inteligencji

Nurtowi religijno-filozoficznemu jako nowej formie „bogoiskatiel- 
stwa” na początku XX wieku można przeciwstawić ateistyczny kierunek 
nowej religii bez Boga - „bogostroitielstwo” z jego reprezentantami: 
Władimirem Bazanowem-Rudniewem, Anatolijem Łunaczarskim, prze
jściowo pod ich wpływem znajdował się również Maksim Gorki. Równo
cześnie ożył etos sprawiedliwości społecznej mający swoje źródło 
w narodnickim pojednaniu „prawdy-istiny i prawdy-sprawiedliwości”, 
wywodzący się z ateistycznych programów części wykształconego społe
czeństwa, poczynając od Bielińskiego, i upomniał się teraz o swoje pra
wa. Jak wspomniano wyżej, Korniej Czukowski uważał się za spadko
biercę tej tradycji, tj. inteligencji, która domagała się dla siebie specjalne
go statusu, pragnęła reprezentować i wcielać wielką ideę. Z czasem oka
zało się jednak, że komuniści uznali się za przedstawicieli walczącego 
proletariatu, a nie dziedziców lewicowej inteligencji115.

115 Por. M. Zernow, Spuścizna rosyjskiej inteligencji [w:] ALETHEIA 2-3/1988. Rosyj
ska filozofia religijna, Warszawa 1989, s. 212.

116 Por. Восьмой съезд РКП(б). Протоколы, Москва 1959, s. 395.
117 Por. Należy zobaczyć komunizm w jego istocie, w jego czystym kłamstwie. Rozmo

wa z Alainem Besanęonem. Rozmawia) Wojciech Karpiński, „Arka. Wolne pismo”, Kra
ków 1983, nr 3, s. 3.

Bolszewicy odnieśli się wkrótce do radykalnego skrzydła inteligencji, 
walczącej od siedemdziesięciu lat z monarchią, negatywnie, jako do siły 
wrogiej, niewpisującej się w schemat „nowego społeczeństwa”. Maksy
malny cel - dyktatura proletariatu, wprowadzana przy poparciu biednego 
chłopstwa i półproletariatu, jako podstawa komunistycznego społeczeń
stwa116, a właściwie jego przebudowa, wywołała ostry konflikt z inteli
gencją, wyłączając stosunkowo niewielką grupę o nastawieniu radykal
nym, współtworzącą podstawy nowej rzeczywistości. Grupa ta, ulegając 
pokusie makiawelicznej logiki utrzymania władzy, wkrótce sama uległa 
rozbiciu; część stała się ideologiczną partią totalitarną117, najaktywniejsi, 
wskutek prześladowań bolszewików, znaleźli się w łagrach i lochach 
Czeka bądź rozczarowani rewolucją wyemigrowali, lojalni pozostali 
w kraju, choć lojalność wobec reżimu nie gwarantowała im bezpieczeń
stwa. Rok 1917 faktycznie eliminował dwie główne siły: inteligencję 
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i lud z życia społecznego118 119. Według Franka i Piotra Struwego, najbar
dziej aktywne, posiadające największą energię, lecz aspołeczne elementy, 
nie miały nawyku bronienia kultury, państwowości, prawa, własności . 
Ukształtowany w świadomości inteligencji obraz narodu jaki funkcjono
wał w okresie przedrewolucyjnym, nie przystawał do rzeczywistości 
porewolucyjnej. Ogólne zaskoczenie wzbudzało traktowanie inteligencji 
jako „burżujów”, co w znacznej mierze pogłębiało reakcję na przemiany 
rewolucyjne - wpływało na decyzję o natychmiastowej emigracji, np. 
u Iwana Bunina. „Kulturowy i aksjologiczny antagonizm pomiędzy inte
ligencją i dołami społecznymi w tym kształcie, jaki zaistniał w czasie 
wojny domowej i wojennego komunizmu; przyjęcie przez większą część 
tutejszej inteligencji takiego wyjaśnienia wskazanego antagonizmu, 
zgodnie z którym znaczna część odpowiedzialności za niego spoczywała 
na samej inteligencji, zaś zachowanie tych, którzy ją otaczali, było jedy
nie konsekwencją wielowiekowej nierówności, świadectwem «winy inte
ligencji wobec narodu»; a do tego wszystkiego - powszechne odczucie 
uczestnictwa w domagającym się swoich praw, żywym życiu, niosącym 
w sobie wymienione wyżej antagonizmy, lecz już złagodzone, z per
spektywą ich zupełnego zniwelowania. Poczucie uczestniczenia w życiu, 
imperatyw pełnego uczestnictwa w nim, a w konsekwencji w jego prak
tycznej, realnej, tj. sowieckiej formie”120, zwyciężało w większości przy
padków. Można tu wymienić Komieja Czukowskiego, ale i przedsta
wicieli emigracji: Iwana Bunina, Marinę Cwietajewą, Borisa Zajcewa.

118 B.M. Хачатурян, Истоки русской революции в оценке эмиграции 20-30 гг., 
„Slavia Orientalis”1993, nr 3, R. XLII, s. 419.

119 Tamże, s. 419.
Г. Кнабе, Арбатская цивилизация и арбатский миф [w:] Москва и московский 

текст русской культуры. Сборник статей, Москва 1998, s. 162.
121 Н. Коржавин, Сублимация страха и распределение ответственности, 

„Континент” 1976, nr 9, s. 146-158.

Rodzina Czukowskich kontynuuje tradycje radykalnego odłamu inte
ligencji, która od trzech pokoleń wierzyła za Heglem w rozumność histo
rii i zwycięstwo dobra, traktuje rewolucję jako sposób ustanowienia no
wego porządku społeczno-politycznego, co rzutowało na akceptację rze
czywistości porewolucyjnej, stąd negatywne jej strony wartościowała 
jako zjawiska przejściowe, „widmowe”, włączając się w nurt przemian 
rewolucyjnych.

Zdaniem Nauma Korżawina121, bolszewizm jako ideologia emigracyj
nej (genewskiej) politycznej bohemy był powiązany z artystycznymi 
bohemami XX wieku w aspekcie politycznym i poprzez brak odpowie
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dzialności elity wykształconej za konsekwencje wynikające z lekceważą
cego stosunku do tradycyjnych wartości1“. Z drugiej strony pewne wy
tłumaczenie wzniosłych motywów, jakimi się kierowano przyjmując 
bolszewizm, daje w zwięzłej i przejrzystej formie Siergiej Awierincew:

122 Tamże, s. 151.
123 С. Аверинцев, Мы и наши иерархи - вчера и сегодня, dz.cyt., s. 70.
124 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Warszawa 1968, t. 3, s. 43.

„Po pierwsze, to było fałszywie ukierunkowane dążenie do ascetycznego 
«wyzbycia się» swojej woli i oddanie siebie we władzę niepoblażliwemu nauczy
cielowi, im bardziej surowy i srogi, tym lepiej (por. zwrot Mandelsztama do bol
szewika: «Ty dolżen mnoj powielewat’/ A ja objazan byt’ posłusznym», lub 
wiersz Klujewa: «Jest’ w Leninie kierżenskij duch, / Igumienskij okrik w die- 
krietach....»);

po drugie, to było tak wypaczone pragnienie «sobornosti», wspólnoty (por. 
u Majakowskiego: «Czto obszczinie daże sljozy iz głaz»;

po trzecie, to był zachwyt nad wszystko obejmującą nauką, która walczy - 
częściowo na podobieństwo tomizmu i innych wielkich scholastycznych syntez - 
aby wyjaśnić każdy fakt poprzez włączenie go w skrajnie uniwersalny autorytarny 
system («teologia bez Boga, nawet mistyka bez Boga»);

po czwarte, w końcu, to nie tylko z racji korzyści, ale i bez korzyści ukorzenie 
się przed sukcesem historycznym, tkwiące podświadomie w trudnym do przezwy
ciężenia starym pogańskim wyobrażeniu, że Bóg jest zawsze ze zwycięzcami 
(«istorija rabotajet na nas» jako parodia «s nami Bog»)”122 123.

Na przykładzie jednego środowiska - rodziny Czukowskich, wraz 
z kręgiem ich przyjaciół i znajomych, powiązanych ze światem sztuki, 
nauki, a także przy uwzględnieniu szerszej perspektywy ideowej i spo
łeczno-politycznej, w kontekście oddziaływań ówczesnych autorytetów 
świata artystycznego na przemiany w Rosji, spróbujemy określić ogólne 
czynniki rzutujące na postawy rosyjskiej inteligencji, na tamte trudne 
wybory między dwiema przykrymi możliwościami w sytuacjach nakazu
jących owe wybory. A nie były to tylko skrajne postawy pełnej aprobaty 
bądź kapitulacji.

Członkowie rodziny Czukowskich, związani z dziedzictwem radykal
nego skrzydła rosyjskiej inteligencji - szczególnie Korniej Iwanowicz - 
wierzyli w zasady moralne socjalizmu reprezentowane przez ideologów 
lat 60. XIX wieku. W ogóle problem tworzenia przez inteligencję ideolo
gii mniej lub bardziej zorientowanej na ideę zbawienia człowieka przez 
miłość rozumianą humanistycznie124, owa wiara w ludzkość nie była obca 
Korniejowi Czukowskiemu; jego radykalizm wskazywał na ideowe po
krewieństwo wywodzące się z antyteistycznej tradycji, gdzie na jeden 
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ciąg składa się doświadczenie kolejnych pokoleń „rewolucjonistów” 
rosyjskich, takich jak przede wszystkim: Hercen, Czemyszewski, Ław- 
row, Plechanow. Czukowski głęboko przeżył wydarzenia 1905 roku; ich 
wielki wpływ na środowisko intelektualne znalazł także wyraz we wspo
mnieniach Lidii Czukowskiej. Rewolucja była obecna w jej świadomości 
od lat najmłodszych. W Pamięci dzieciństwa (Pamjati detstwa) czytamy:

pamiętać rewolucji 1905 roku, oczywiście, nie mogłam. Zwidywało mi się 
jednak i zwiduje do dnia dzisiejszego, że ją pamiętam: bierze się to stąd, że wszy
scy dorośli, którzy otaczali nas w dzieciństwie, bez przerwy przy nas mówili 
o niej jako świadkowie albo uczestnicy”125.

125 Л. Чуковская, Памяти детства. Воспоминания о Корнее Чуковском, Москва 
1989, в. 79.

126 Н.В Котрелева, З.Г. Минц. Предисловие [«:] Блок в неизданной переписке 
и дневниках современников. Литературное Наследство, I. 92, кп. 3, б. 161.

Pisarka, jak widać, chroniła pamięć tych odległych zdarzeń, choć jej 
pokolenie nie miało tak emocjonalnego stosunku do spraw, ludzi, wielkiej 
polityki, które poprzedzały jego wejście w dorosłe życie.

Inteligencja rosyjska tworzyła w początkach XX wieku dość zwarte 
środowiska, szczególnie w Petersburgu, a z tą stolicą imperium związał 
się u progu swej kariery literackiej jej ojciec; środowisko owo było „prze
sycone patosem rewolucji, rewolucyjnej ofiary, «samoofiary» jednostki 
w imię pokoju i Ojczyzny, neosłowiańskim patriotyzmem, neonarodnic- 
kim duchem”126.

Czukowski z racji swego pochodzenia nie należał do uprzywilejowa
nej części społeczeństwa, swoją pozycję zdobywał ciężką pracą. Wycho
wany w trudnych warunkach materialnych rozumiał nędzę poniżonych, 
miał mocne poczucie sprawiedliwości i niespełnionych obowiązków 
wobec ludu, i dlatego był gotowy do zaakceptowania każdego aktu wy
równania krzywd społecznych. W życiorys Komieja Iwanowicza było 
wpisane, podobnie jak u Maksima Gorkiego, doświadczenie środowisk 
plebejskich.

Czukowski (właściwie Nikołaj Wasiljewicz Korniejczukow) był sy
nem ukraińskiej chłopki z chersońskiej guberni, Jekatieriny Osipowny 
Korniejczukowej. W dojrzałe życie wchodził z kompleksem win społecz
nych, ale i z kompleksem osobistym: pochodzenie chłopskie, lecz ojciec 
nieznany. Jak wspomina w Dzienniku 1901-1929 pod datą3 lutego 1925 
roku, bolesna świadomość braku ojca i „otczestwa” najmocniej występo
wała w wieku 16-17 lat, kiedy w gronie rówieśników w sposób z pozoru 
żartobliwy kazał się nazywać po prostu Kolą:
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„I stąd wziął się ten zwyczaj mieszania bólu z kpiną i kłamstwem - nigdy sie
bie prawdziwego nie pokazywać ludziom - i stąd, właśnie stąd wynikała cala 
reszta. Zrozumiałem to dopiero teraz”127.

127 К. Чуковский, Дневник 1901-1929, Москва 1991, s. 323.
128 A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1995, 

s. 164.
129 К. Чуковский, Дневник, dz.cyL, s. 15-16.
130 С.Л. Франк, Крушение кумиров, Берлин 1924, s. 72.

Jeszcze w roku 1925 krytyk chciał wykreślić z pamięci tamten okres. 
Wspominał, że żył w kłamstwie i grał narzuconą sobie rolę (do roku 
1917, kiedy to oficjalnie zmienił nazwisko), przyznając własnemu sumie
niu prerogatywy osądu moralnego. W tej sytuacji stwierdzenie prawdy 
nabiera moralnego znaczenia. Pisarz intuicyjnie czuje, że kłamiąc i dalej 
żyjąc „mocą” tej nieodwołanej nieprawdy - wprowadza dysonans w swą 
własną racjonalną naturę: kolejnym swoim wolnym aktem ignoruje to, co 
pierwotnie w akcie poznania już uznał za prawdę. „Obudził” swą wolność 
jako akt aprobaty prawdy i kierowania się nią, ale swym kłamstwem usi
łował tę jej zasadniczą strukturę „odwołać”128. W tym właśnie, jak się 
wydaje, tkwiła przyczyna wewnętrznego rozdarcia pisarza, a uczucie to 
towarzyszyło mu przez całe życie.

W młodości i w wieku dojrzałym prześladował go ponadto kompleks 
nieślubnego dziecka, brak tradycji rodzinnej oraz poczucia własnej toż
samości, miejsca w życiu. W innym fragmencie dziennika (z 27 marca 
1901 roku) czytamy:

„Płaczę. Jest mi ciężko. Dlaczego tak się dzieje, nie wiem - a co wiem? - 
czuję jednak, że wszystko jest nie tak, nie tak, że ktoś mnie okłamał, czuję, że 
chcialbym krzyczeć, przeklinać”129.

Fałszywy wstyd, chęć za wszelką cenę ukrycia prawdy, strach przed 
kompromitacją wywoływały nieautentyczność zachowań i uczuć. Sie
mion Frank, dostrzegając fenomen zakłamania moralnego określa jego 
prosty mechanizm. Wyrazem zakłamania jest gra, przyjęcie jakiegoś 
scenariusza w danej dziedzinie i nieodchodzenie od narzuconej sobie roli. 
Ludzie „starają się grać ją jak najlepiej i zasłużyć na pochwałę widzów, 
tak, że wchodzimy w te role i gramy już bez widza dla siebie samych, być 
może nawet umieramy z wyuczonymi słowami na ustach”130.

Dezintegracja wewnętrzna, świadomość krzywdy, uczucie, że został 
przez kogoś oszukany, miały również swoje źródło w braku poczucia 
tożsamości narodowej: „Kim jestem? Żydem? Rosjaninem? Ukraiń



Dylematy rosyjskiej inteligencji 49

cem?”131. Ludzie tamtej epoki odznaczali się silną świadomością naro
dową, a pytanie nurtujące pisarza świadczy o tym, że naród w powszech
nej opinii stanowił istotną dla rozwoju osobowego wspólnotę.

131 К. Чуковский, Дневник, dz.cyt., s. 323.
132 Tamże, s. 19-20.

Nieautentyczność zachowań Czukowskiego, maskowanie swego po
chodzenia, stronienie od ludzi stały się jego „sposobem na życie”. Brak 
mu, jak sam stwierdza, bezpośredniości; wydarzenia życiowe nie mają na 
niego żadnego wpływu.

..Moje małżeństwo - jakby nie moje. To znaczy: jakby kogoś z zewnątrz. Po
jechałem do Londynu, aby zarazić się tutejszą atmosferą, lecz nie potrafię. Żad
nych postępów duchowych. Nikogo i niczego nie widzę. (...) Pustka. Dokąd idę 
i po co? Gdzie jestem? Mam wspaniałą żonę, lepszej nie można sobie wyobrazić. 
Ona wie, co znaczy kochać, nienawidzić, a ja niczego nie wiem. Dlatego kocham 
ją i zazdroszczę jej, wręcz ją uwielbiam - lecz jedności nie ma żadnej. Oczywi
ście, duchowej jedności. Uciekam od niej, tak samo, jak od innych"132.

Świadomość rozdwojenia daje o sobie znać również w okresie póź
niejszym. W wieku pięćdziesięciu lat, opisując swój pobyt w Domu Lite
ratów w Kisłowodsku, skarży się, iż nawet w kontaktach z dziećmi ciągle 
wydaje mu się, że: „biorą mnie za kogoś innego”.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że jednym z powodów zain
teresowania Czukowskiego dziewiętnastowiecznym poetą Niekrasowem 
była rozdarta osobowość autora poematu Komu na Rusi dobrze się dzieje. 
W swojej książce o Niekrasowie Poeta i kat (Poet i pałacz) z roku 1922 
podkreśla rozdwojenie jako konstytutywną cechę osobowości Niekraso
wa, i choć wypowiedź ta pochodzi już z innej epoki, spójność, integral
ność są dla niego zawsze przymiotami niezbyt utalentowanych natur. 
Właśnie w dwoistości kryje się tragiczne piękno osobowości rosyjskiego 
poety.

Zdezintegrowane, rozpadające się w egoistycznej świadomości ,ja” 
można uznać za symptom Epoki Srebrnego Wieku. W tamtych czasach 
zaznaczyło się zainteresowanie problemem osobowości, drugiego ,ja” 
oraz kwestią relacji ,ja” i „ty”, ,ja” i „my”, „on”, „oni”, bezosobowe 
„ono”. Życie jako gra wpisywało się w pewną konwencję artystyczno- 
-literacką. W zachowaniach społecznych nowego wieku załamują się 
hierarchie ról, powstają skomplikowane wzorce teatralizowanych zacho
wań, mające związek ze zjawiskiem estetyzacji życia i znamiennym dla 
symbolistów prognozowaniem przyszłości, ich wizji likwidowania zła 
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społecznego i stwarzania sytuacji doskonałych. Grać swoją rolę życiową 
stało się celem „wewnętrznej biografii”. Życie ujmowane jako dramat, 
estetyzacja losu pociągało za sobą usprawiedliwienie wszelkich kłamstw, 
moralnego fałszu, samozakłamania133. Warto przypomnieć, że Bierdiajew 
wprowadził termin „podwójne myślenie” (Ijudi dwojnych mysiej). Po
dwójne myślenie zakorzeniło się w świadomości społecznej: „wszystkie 
ważne słowa i pojęcia, normy i wartości nabierały nowego sensu, często 
o przeciwstawnym znaczeniu”134. Badacze mówią o procesie dywergencji 
najbardziej głębokich, mentalnych struktur kultury w Epoce Srebrnego 
Wieku. Równocześnie podkreśla się walkę pomiędzy awangardyzmem 
a neotradycjonalizmem135.

133 Por. U. Бердяев, Правда и ложь в общественной жизни, 1917.
134 И. Кондаков, Культура России, Москва 1999, Книжный дом „Университет”, 

s. 325.
135 Por. Literatura rosyjska XX wieku. Nowe czasy. Nowe problemy, pod red. G. Bobi- 

lewicz-Bryś i A. Drawicza, Warszawa 1992, s. 89-97.
136 Tamże, s. 235.
137 Por. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przel. N. Modzelewska, War

szawa 1970.

Sprowadzenie życia do formy twórczości artystycznej niosło w sobie 
poważne zagrożenia:

..Zatarcie granic pomiędzy życiem i sztuką, osobowością i społeczeństwem, 
utopią i światem realnym, zdrowiem i chorobą konserwatyzmem i radykalizmem, 
powagą i śmiechem, wysokim i niskim, dobrem i ziem, moralnością i estetyką 
pięknem i brzydotą, poszukiwaniem Boga i niewiarą normatywnością i relatywi
zmem (listę podobnych antynomicznych par w kulturze Srebrnego Wieku można 
by mnożyć w nieskończoność) - wszystko to w praktyce charakteryzowało każ
dego poetę, krytyka i publicystę, filozofa czy polityka początku XX wieku’"136 137.

Wypracowane na początku XX wieku koncepcje estetyzującego ,ja” 
rozwinął Michaił Bachtin. Jego idea karnawałizacji zakłada, że karnawa
łowe światoodczucie uwalnia od strachu, stoi w opozycji do ponurej, 
usankcjonowanej przez istniejące formy bytu i porządek społeczny, ofi
cjalnej powagi, wywołanej właśnie strachem i wrogiej wobec wszelkich 
zmian13 .

„Rosyjski «człowiek karnawałowy» - poczynając od staroruskiego jurodiwe- 
go do clowna - futurysty - ma wspaniale przyzwyczajenie «szarżować», tracąc 
poczucie realności, zamienia prawdziwie realny byt na jeszcze bardziej realny 
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świat gry (przy natychmiastowej gotowości tego drugiego do obnażenia swojej 
farsowej struktury)”138.

138 К.Г. Исупов, Русская эстетика истории, Санкт-Петербург 1992, Изд-во ВТК, 
s.31.

139 В. Кантор, Артистическая эпоха и её последствия (По страницам Фёдора 
Степуна), „Вопросы литературы”, Март-Апрель 1997, s. 124-165.

140 Tamże, s. 126-127.
141 Рог. Г. Рылькова, На склоне Серебряного века, „Новое литературное обо

зрение” 2000, пг 46, s. 231-234.
142 То „lieu de me'moire”, wokół którego ogniskowało się wszystko, co najlepsze 

w kulturze rosyjskiej. Tamże, s. 232.

Jak słusznie zauważa Władimir Kantor139, rosyjska elita duchowa po
zostawała w izolacji, w owym

fantasmagorycznym świecie, gdzie rozkoszowano się chwilą w przeczuciu 
mającej nastąpić katastrofy. To było straszne i zadziwiające stowarzyszenie ludzi, 
którzy przyswoili sobie duchowe wartości kultury światowej, głęboko przeżywali 
sens minionych epok, w ciągłej grze pojęć, gdzie jedno przenika, niezauważalnie 
przechodzi w drugie, gdzie w najbardziej nieokiełznanych sporach przejawiał się 
relatywizm postaw, gdzie zamiast krwi lał się «sok żurawinowy» (jak pokazał 
Blok w Budzie jarmarcznej), gdzie można było wszystko powiedzieć bez obawy, 
że spełni się to w rzeczywistości”140.

Świadomość elity intelektualnej oderwała się od świadomości mas, 
które rozwijały się w innym kierunku.

Badacze, pisząc o Epoce Srebrnego Wieku, odwołują się do specy
ficznej atmosfery oraz zmian, jakie zaszły w przeciągu jednego pokole
nia. O ile na początku lat 20. pisano o wyrodzeniu się rosyjskiej kultury, 
to po dziesięciu, piętnastu latach ci sami ludzie - Bierdiajew, Iwanow, 
Chodasiewicz i inni - mitologizowali epokę, nadając jej rangę kultural
nego renesansu141. W wielu pracach rok 1937 uznaje się za datę, gdy 
Srebrny Wiek przeszedł ze sfery bytowania w sferę pamięci142.

Próba samookreślenia się wobec zmian cywilizacyjnych na początku 
XX wieku, zanik narodowo-historycznej samoświadomości, refleksja nad 
usytuowaniem sztuki i roli artysty w nowym układzie społecznym - to 
główne problemy, jakie stanęły przed inteligencją twórczą. Inteligencja 
rosyjska zorientowana na pozytywne emocje, mające swe podstawy 
w lojalności, demonstracji autorytetu, konieczności doskonalenia się, i nie 
tylko w sensie moralnym - „bycia lepszym”, czuła się predestynowana do 
tworzenia swoistego kultu jednostki. Wynikał on także z potrzeby docho
dzenia do siebie poprzez drugie ,ja”. Szczególnie środowiska literackie, 
polityczno-literackie, salony, grupy, kółka stanowią miejsce, gdzie na 
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początku stulecia kształtuje się kult osobowości. W sensie strukturalnym 
mamy tu podział na talenty i wielbicieli, zaś panujące stosunki są oparte 
na zasadzie podporządkowania. W Rosji wpływ tych środowisk na poli
tyczną kulturę był wyjątkowy143. Środowisko artystyczne, w jego różnych 
formach, opiera się na kulcie osobowości:

143 Por. А. Кустарев, Похвала в обществе, „Синтаксис” 1988, nr 23, s. 43-44.
144 Tamże, s. 46.
145 Por. А. Оболонский. Драма российской политической истории, dz.cyt., s. 189.

„W centrum i u góry tego środowiska znajdują się ludzie, którzy żyją sławą, 
a wokół nich ludzie żyjący odbiciem tej sławy”144 145.

W środowiskach artystycznych kult autorytetu wiąże się ze zjawi
skiem twórczej samoidentyfikacji. Struktura środowisk artystycznych 
wskazuje na płaszczyznę psychologiczno-etyczną, w przypadku rosyj
skiej inteligencji wyróżniającą się pewnymi stałymi cechami (lojalność, 
szacunek dla autorytetu, doskonalenie warsztatu twórczego, które sprzy
jały tworzeniu się specyficznych więzi wspólnotowych), jako na czynnik 
rzutujący na kształtowanie się kultu osobowości również w sferze poli
tycznej. Tworząc nowe wzorce zachowań, ludzie bohemy rzucali wyzwa
nie społeczeństwu, walczyli ze skostniałymi normami i propagowali no
we style życia.

Wiek XX przynosząc swobodę wypowiedzi, jaka do tej pory w Rosji 
nie istniała, a także rozwój nieformalnych grup - nowy rodzaj interperso
nalnych kontaktów, przyczynia się do liczebnego wzrostu inteligencji; 
w ogóle rosyjska inteligencja tych czasów staje się zjawiskiem o zasięgu 
światowym , chociaż we wszystkich innych dziedzinach kraj był zaco
fany.

„Wydaje się wręcz paradoksalne, że na Zachodzie, z wielowiekowymi trady
cjami nauki, kultury, nonkonformistycznym sposobem myślenia, warstwa inteli
gencji była w tym czasie o wiele mniej widoczna w sensie ilościowym i jako
ściowym niż w najbardziej konserwatywnej, despotycznej Rosji. Oczywiście było 
to odbicie sytuacji w krótkim momencie historycznym, co samo w sobie nie daje 
podstaw do jakichś daleko idących wniosków, niemniej jednak był to fakt empi
ryczny, przez wielu zarejestrowany. Moralny Mont Blanc rosyjskiej inteligencji 
wyrósł w «zonie rozłamu» pod wpływem dwóch zasadniczo odmiennych kultur, 
lub jeśli przyjąć pojęcie wprowadzone do nauki przez Margaret Mead, był «mar
ginalnym» tworem. Właśnie polaryzacja wartości uznawanych przez inteligenta 
w odniesienu do otaczającej go rosyjskiej rzeczywistości determinowała tak cha
rakterystyczną pozycję życiową samotnego heroizmu, tak wyostrzony, drama
tyczny stosunek do świata. Ta zdolność i gotowość do społecznego działania - to 
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dowód wielkiej siły moralnej rosyjskiej inteligencji, a jednocześnie i źródło mo
ralnej słabości, co ostatecznie określiło jej tragiczny los”146.

146 Tamże, s. 189.
147 Por. История русской литературы XX века. Серебряный век, под ред. 

Ж. Нива, И. Сермана, В. Страды, Е. Эткинда, G. Bobilewicz, Główne motywy i wątki 
literatury przełomu XIX i XX wieku [w:] Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pod red. 
A. Drawicza, Warszawa 1997, PWN.

148 Por. К.И. Чуковский, От Чехова до наших дней (1908), Ham Пинтертон 
и современная литература (1908), Критические рассказы (1911), Лица и маски 
(1914), Книги о современных писателях (1914).

Traktowanie Srebrnego Wieku przez inteligencję początkowo w kate
gorii sprawcy, a następnie ofiary rewolucji, wiązało się z koniecznością 
przewartościowania jego dorobku147. Na początku XX wieku elita rosyj
ska uzyskała względną niezależność materialną i wolność duchową, zo
stały otwarte granice, nawiązano liczne kontakty kulturalne z Zachodem. 
Ten oddech wyzwolił twórczą energię, kształtował styl życia. Korniej 
Czukowski debiutował jako dziennikarz i krytyk literacki w roku 1901 na 
łamach gazety „Odiesskije nowosti”. W charakterze jej korespondenta 
wyjechał do Anglii, gdzie przebywał w latach 1903-1904, przysyłając 
artykuły na temat współczesnej literatury angielskiej. Po powrocie pra
cował w Petersburgu w czasopiśmie „Wiesy”, współtworzył w 1905 roku, 
w związku z carskim manifestem o wolności druku, satyryczne pismo 
„Signał”, które pomimo zmiany tytułu zostało wkrótce zamknięte. Publi
kował też w bieżącej prasie artykuły, eseje dotyczące współczesnej prozy 
rosyjskiej i zachodniej148.

Jako tłumacz wystąpił w roku 1907; w jego przekładzie wyszedł zbiór 
poezji amerykańskiego poety Walta Whitmana. Pierwsza książka Czu- 
kowskiego Od Czechowa do naszych dni (Ot Czechowa do naszych dniej) 
z roku 1908 stanowiła zbiór artykułów o Balmoncie, Bloku, Siergieju 
Siergiejewie-Censkim, Kuprinie, Gorkim, Arcybaszewie, Miereżkow- 
skim i innych.

Pisarz, redagując czasopismo „Signał”, zaprosił do współpracy Fiodo
ra Sołoguba, którego poezję znał od lat młodzieńczych, a także Piotra 
Potiomkina i Olgę Czjuminę; tu opublikował ich wczesne wiersze. 
Z tamtych lat datuje się wieloletnia przyjaźń z Siergiejewem-Censkim, 
z którym często bywał w domu Sołoguba, a od 1907 roku, gdy Sołogub 
ożenił się z Anastazją Czebotariewską - i w jego salonie literackim. Lew 
Bakst (właśc. L.S. Rozenberg) w liście z 25 listopada 1907 roku pisał:
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.,Miereżkowscy opluwają wszystkich naszych poetów i pisarzy - Sologuba, 
Iwanowa, Bloka, Gorodieckiego, Remizowa, Pana, słowem wszystkich z wyjąt
kiem jednego -jak Pan myśli, kogo? Siergiejewa-Censkiego”149.

149 ЦГАЛИ. Ф. 781. On. 1 Ед. xp. 2. Л. 14; cyt. za H.A. Богомолов, Петербургские 
Гафизиты [w:] Серебряный век в России, Редколегия: Вяч. Вс. Иванов, 
В.Н. Топоров, Т.В. Цивьян, Москва 1933, Радикс, s. 210.

1,0 Н.А. Богомолов, Петербургские Гафизиты, dz.cyt., s. 203.
111 Рог. К. Cieślik, J. Smaga, Kultura Rosji przełomu stuleci (Х1Х-ХХ). Życie intelek

tualne, sztuka, literatura. Warszawa 1991.

Z miejscowości w Zatoce Fińskiej, Kuokkały, gdzie przebywał wraz 
z rodziną, Czukowski wyjeżdżał do Petersburga; często bywał, jak 
wspomniano wyżej, u Fiodora Sołoguba, gdzie poznał między innymi 
Igora Siewierianina; spotykał się także z Nadieżdą Teffi i Aleksiejem 
Tołstojem, aktorką Olgą Glebową-Sudiejkiną, przyjaciółką ówczesnych 
poetów, a w późniejszym okresie Anny Achmatowej. Do przyjaciół Soło
guba, z którymi kontaktował się Czukowski, należeli w tym czasie Wia
czesław Iwanow, uczestnik ruchów rewolucyjnych, prozaik Aleksander 
Serafimowicz, poeci - Maksymilian Wołoszyn, Aleksander Błok, ludzie 
teatru - Konstantin Stanisławski, Wsiewołod Meyerhold.

Czukowski odwiedzał także salon poety symbolisty Wiaczesława 
Iwanowa, przyjaźnił się z Miereżkowskimi. Warto odnotować, że w la
tach 1905-191907 w kręgu Wiaczesława Iwanowa dyskutowano na te
maty społeczne i polityczne. W roku 1907 pojawiają się i stopniowo na
silają ataki Miereżkowskiego na Iwanowa świadczące „o poważnej różni
cy poglądów; Miereżkowscy okazali się zbyt «lewicowi»150. Warto jed
nak zauważyć, że nie dochodziło do wyraźnego starcia pomiędzy zwo
lennikami tradycji prawosławnej a nurtem rewolucyjnym; dyskusje to
czyły się w oparciu o różne hierarchie wartości, na różnych poziomach.

Etap dojrzałości twórczej u Czukowskiego zbiegał się z rozwojem 
sztuki rosyjskiej, której celem było przewartościowanie dokonań arty
stycznych poprzednich pokoleń. Humanizm nie przyniósł żadnych 
w wymiarze globalnym zmian w życiu, gdyż pod względem mentalności 
był strukturą tradycyjną. Aktywny twórczo okres pomiędzy rewolucjami 
charakteryzował się wzajemnymi wpływami między sztuką, literaturą 
i filozofią, środowiska twórcze kształtowały te relacje, rozwijało się życie 
duchowe w Rosji w niespotykanej dotąd skali151. Korniej Iwanowicz 
uczestniczył w tych przemianach; jako młody krytyk był sprzymierzeń
cem czynnego zaangażowania sztuki w sprawy epoki, utrzymywał bliskie 
kontakty z młodszym pokoleniem - akmeistami i futurystami. W roku 
1912 poznał poprzez Nikołaja Gumilowa jego żonę - Annę Achmatową, 
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wówczas u początków kariery poetyckiej, której los splótł się na stałe 
z losami jego rodziny. Warto przypomnieć, że pod koniec 1911 roku 
stosunki pomiędzy Wiaczesławem Iwanowem a Gumilowem były coraz 
bardziej napięte, co przyczyniło się do powstania we wrześniu „Cechu 
Poetów”, jako przeciwwagi słynnej „Baszty”. Nikołaj Gumilow pojawił 
się później w Kuokkale (latem 1916 roku), i od tej pory trwała znajomość 
z poetą - aż do jego śmierci.

W roku 1913, w okresie apogeum futuryzmu w Rosji, ówczesne spo
łeczeństwo podzielone na trzy obozy: konserwatywny, opozycyjno- 
-liberalny i rewolucyjny, skrajnie nowatorski, podobnie jak i w latach 
późniejszych, do roku 1917, nie traktowało futuryzmu Jako swojej sztu
ki”152. Czukowski wystąpił wówczas z serią odczytów publicznych, po
czątkowo na prowincji, potem w Petersburgu i Moskwie, na temat futury
zmu, które świadczą o błyskotliwym talencie krytyka, są pierwszą próbą 
omówienia na gruncie rosyjskim i klasyfikacji tego nowego zjawiska 
w literaturze. Czukowski uważał Walta Whitmana za futurystę; w swoich 
wystąpieniach Sztuka nadchodzącego dnia (Iskusstwo griaduszczego 
dnia), Poezja nadchodzącej demokracji (Poezija griaduszczej diemokra- 
mj153, wyróżniał egofuturystów (1. Siewierjanin) i kubofuturystów 
(A. Kruczonych), wskazywał w futuryzmie na tendencje nihilistyczne, 
widoczny bunt przeciw kulturze z jej balastem tradycji i stereotypów, 
dotychczasowymi kanonami estetycznymi. Zarówno w Petersburgu, jak 
i w Moskwie uczestniczyli w tych spotkaniach: Igor Siewierianin, Kru
czonych - Petersburg; Dawid Burluk, Benedykt Liwszyc, Majakowski - 
Moskwa154. Należy przypomnieć, że futuryści uznawali teraźniejszość za 
jedyne miejsce w historii pozwalające na realizację wszystkich możliwo
ści twórczych, umieszczali źródło wartości w chwili obecnej, w samym 
toku procesów społecznych, poza wiecznymi prawdami absolutnymi.

152 Рог. А. Крусанов, Русский авангард: 1907-1932 (Исторический обзор). В трех 
томах, Том I, Боевое десятилетие, Санкт-Петербург 1996, „Новое литературное 
обозрение”, s. 290-296.

153 Artykuł Czukowskiego Rosyjscy futuryści został opublikowany w 1913 roku. Por. 
К. Чуковский, Русские футуристы, „Русское слово” 1913, nr 267, 19 listopada 
(19 ноября), s. 3-4.

1,4 „Остроумные и яркие лекции Чуковского не прошли бесследно. Они помогли 
критике и публике разобраться в различных футуристических группах и творчестве 
их участников”; А. Крусанов, Русский авангард: 1907-1932 (Исторический обзор). 
В трех томах. Том I, Боевое десятилетие, Санкт-Петербург 1996, „Новое 
литературное обозрение”, s. 136.

Rodzina Czukowskich dzięki kontaktom Kornieja Iwanowicza ze 
światem literackim, a także wieloletniemu pobytowi w fińskiej miejsco
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wości Kuokkała (obecnie Riepino) w latach 1912-1917, w sąsiedztwie 
„Pienatów” Ilji Riepina, współtworzyła ówczesną elitę intelektualną. 
Czukowscy, nie znajdując odpowiedniego mieszkania w Piotrogrodzie, 
wynajęli obszerną daczę u Pawła Annienkowa, ojca słynnego malarza 
Jurija Annienkowa, autora między innymi ilustracji do Dwunastu Błoka. 
Świadectwem tamtych lat i zainteresowań pozostał rękopiśmienny alma
nach „Czukokkała”155, którego nazwę wymyślił sam Riepin. Początkowo 
(data powstania 20 lipca 1914 roku) był to zeszyt przeznaczony do auto
grafów, gdzie wpisywali się goście Czukowskich. Po opuszczeniu Zatoki 
Fińskiej almanach towarzyszył pisarzowi w różnych okolicznościach 
i epokach. Tu pozostawili swój ślad najwięksi twórcy XX wieku - 
w formie autografu bądź wiersza, miniatury prozą, kilku odręcznych 
zdań, rysunku, portretu.

155 Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского, Москва 1979. 
Искусство.

1,6 Ich rewolucyjne poglądy były szczególnie bliskie Czukowskiemu. „Действи
тельно, сами футуристы были настроены весьма революционно, хотя их 
политические симпатии и убеждения разнились достаточно широко, от умеренно 
либеральных до большевитских и анархистских. Многие из них принимали участие 
в революционных выступлениях 1905-1906 гг.’’; tamże, s. 295.

157 Рукописный алманах Корнея Чуковского, dz.cyt., s. 93.

Szok wojny 1914 roku, silny dla kraju w trakcie jego modernizacji, 
był również widoczny w środowisku literackim związanym z rodziną 
Czukowskich. Wojna zastała pisarza w Kuokkale. Przebywał tu również 
w latach 1914-1916 dramaturg i historyk sztuki, a także reżyser w te
atrach Komisarżewkiej i Kriwoje Zierkało, Nikołaj Jewrieinow i aktor 
Konstantin Gibszman. Od początku wojny odwiedzał Czukowskich Osip 
Mandelsztam oraz mało dziś znany poeta Benedykt Liwszyc; częstym 
gościem był Jurij Annienkow i jako student bywał Wiktor Szkłowski. Od 
roku 1915, kiedy Korniej Iwanowicz zbliżył się, przebywając w Mo
skwie, z Władimirem Majakowskim, oprócz poety częstymi gośćmi byli 
inni futuryści - Burluk i Wasilij Kamieński156. Oto jak sam krytyk 
wspomina pobyt Majakowskiego w Kuokkale: „Majakowski nocował 
u mnie i całymi dniami leżał na tapczanie, przeglądał stare «Wiesy», 
«Mir isskustwa», «Apołłon»”157. W roku 1915 spotykał się także z Le
onidem Andriejewem, który również mieszkał w Finlandii.

W zetknięciu z wojną 1914 roku i niemieckim militaryzmem zanikał 
stopniowo pluralizm poglądów i nurtów artystycznych; wyraźnie zaczął 
dominować aspekt polityczny. W okresie wojny domowej piotrogrodzka 
inteligencja rozdzieliła się już zdecydowanie na dwa obozy, a wszystkie 
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pozostałe podziały między grupami traciły swoje znaczenie. Wielu twór
ców z otoczenia Czukowskiego traktowało wojnę jako sprawę narodową, 
np. Gumilow, który w wieku 28 lat zaciągnął się do wojska, czy Briusow, 
będący korespondentem wojennym, wreszcie Majakowski, który zgłosił 
się na ochotnika, ale go nie przyjęto. Niektórzy aprobowali wojnę, wie
rząc, że dzięki niej nastąpi odrodzenie kraju, np.: Siewierianin, Miereż- 
kowski, Andriejew. Starsze natomiast roczniki - Kuprin, Bunin - wystę
powały zdecydowanie przeciw wojnie. Nurt pacyfistyczny reprezentowali 
również Wiaczesław Iwanow, Maksymilian Wołoszyn oraz lewicowy 
odłam inteligencji skupionej wokół Gorkiego i pisma „Letopis”’. Był to 
krąg ludzi ideowo bliskich Czukowskiemu.

22 września 1916 roku nastąpiło ważne wydarzenie w biografii Kor- 
nieja Iwanowicza i jego rodziny - przyjazd Gorkiego do Pienatów Riepi
na. Pisarz wkrótce został jego współpracownikiem: Gorki powierzył mu 
kierownictwo działu literatury dziecięcej w wydawnictwie Parus. Wśród 
wielu osobowości świata artystycznego nie można pominąć wybitnego 
śpiewaka operowego Fiodora Szalapina, również gościa rodziny Czu- 
kowskich.

Trzeba także przypomnieć, jaki był stosunek Czukowskich do Zacho
du. Wyjazdy i kontakty zagraniczne Komieja Iwanowicza, dwukrotny 
pobyt w Anglii, na początku wieku i w roku 1916, pozwoliły mu poznać 
świat zachodnich intelektualistów. W roku 1916 na zaproszenie rządu 
angielskiego (Anglia była sprzymierzeńcem Rosji) grupa pisarzy, między 
innymi: Władimir Nabokow, Wasilij Niemirowicz Danczenko, Aleksiej 
Tołstoj i Korniej Czukowski, odwiedzili Anglię i nawiązali kontakt 
z pisarzami i twórcami zachodnimi158. Jako znawca literatury angielskiej 
i amerykańskiej, później już, w państwie radzieckim, przyjmował gości 
zagranicznych, uczestniczył w organizowanych przez sektor kultury ofi
cjalnych spotkaniach z twórcami przybywającymi z Zachodu. Warto 
dodać, że na początku lat 20. utrzymywano kontakty z kulturą zachodnią, 
możliwe były wyjazdy twórców za granicę i ich powroty, wydawano 
czasopismo „Sowriemiennyj zapad” (1922-1924), do którego redakcji 
wchodzili, obok Czukowskiego, Jewgienij Zamiatin i Aleksander Ticho
now. W tym czasie, tj. w latach 1921-1924, Berlin był ważnym ośrod
kiem rosyjskiej działalności wydawniczej.

158 Krytyk nawiązał koniaki z Edmondem Gosse, przyjacielem Oscara Wilde’a, a także 
Robertem Rossem, Johnem Buchanem, autorami powieści historycznych w stylu Waltera 
Scotta. Kontaktował się z ministrem spraw zagranicznych Eduardem Greyem oraz Conan 
Doylcm.
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W służbie kultury proletariackiej i socjalistycznej

Wydarzenia roku 1917, przewrót przeprowadzony przez grupę przy
wódców na czele z Leninem, stworzyły - zgodnie z oczekiwaniami Kor- 
nieja Iwanowicza - szansę (nie tylko dla młodych) wybicia się z poli
tyczno-społecznego niebytu i stały się ucieleśnieniem jego sympatii do 
zachodniej idei rewolucji i wyzwolenia ludu. Z uwagi na lewicowe prze
konania biografia krytyka może być przykładem, w jaki sposób środowi
ska intelektualne sprzyjały przystosowaniu się wielu twórców do domi
nującej opcji politycznej, co miało swoje źródło w wyborze odpowiedniej 
tradycji intelektualnej. Sam pisarz był przed rewolucją postacią znaną już 
i cenioną w świecie literackim.

Rok 1917 - wydarzenie o rozmiarach światowych, akt zetknięcia ze 
złem w skali ogólnej - wymagał opowiedzenia się po stronie wartości. 
Zetknięcie z dobrem - złem to swoista inicjacja aksjologiczna, która czy
ni z pokolenia kategorię socjologiczną, nadaje wymiar filozoficzny, jest 
układem odniesienia do późniejszych doświadczeń jednostkowych. 
W przypadku 1917 roku, katastrofa przewidywana przez licznych „proro
ków” dotknęła wszystkie warstwy społeczne (wszystkie współwystępują- 
ce pokolenia) i zakwestionowała dotychczasowy porządek; było to zatem 
przeżycie silniejsze niż fakt polityczny zapisany w duchowości danego 
środowiska. Zaistniało miejsce na aktywność człowieka, która mogłaby 
zmienić bieg historii, co wykracza poza zwykłą energię i żywotność, 
stanowiącą siłę każdego nowego pokolenia. Równocześnie stare systemy 
wartości stanęły wobec próby konfrontacji z nowym. Przewrót 1917 roku 
wiązał się z przymusem, powodując chaos i zniszczenie. Przemiany na
stąpiły w życiu państwowym, społecznym oraz, jak podkreślał Wasilij 
Rozanow (1856-1919) w Apokalipsie naszych czasów (1917-1919), 
w duszy człowieka.

Inteligencja, w ujęciu Rozanowa odizolowana, oderwana od praktyki 
społecznej, gdyż zgodnie z najważniejszym postulatem nowej historycz- 
no-kulturowej epoki oddawała się całkowicie twórczości artystycznej, 
utraciła dawną energię życiową. Brak autentycznego zaangażowania 
w życie narodu, odwoływanie się do niskich instynktów ludu rosyjskiego 
oraz ateizm inspirowały ruchy społeczne, które okazały swoją niszczy
cielską siłę. Przypomnijmy, że w utworze Rozanowa zawarta jest pierw
sza interpretacja wydarzeń rewolucyjnych (przy czym, jak sądzi autor, 
nagłość przemian czyni z rewolucji wydarzenie bez precedensu histo
rycznego), w całościowym spojrzeniu na dzieje ludzkości. Podobnie 
Wiaczesław Iwanow w eseju Rewolucja i samookreślenie narodowe wy
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raża pogląd, że znosząc samodierżawie, masy doprowadziły do sytuacji 
anarchii, zniszczyły równocześnie mit inteligencji159.

159 Por. A. Dudek, Zachód i Rosja w Iwanowowskim myśleniu o kulturze [w:] Wizja 
kultury w twórczości Wiaczesława Iwanowa, Kraków 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, s. 235-236.

160 M. Scheler, Istota i formy sympatii, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył 
A. Węgrzecki, Warszawa 1986.

161 Tamże, s. 163.
162 Por. A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej 

utopii, Warszawa 1996. Autor operuje pojęciami: „totalitarny komunizm” w odniesieniu do 
leninizmu i „komunistyczny totalitaryzm” w odniesieniu do stalinizmu; J. Smaga, Naro
dziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991, Kraków 1992, Znak; M. Smoleń, Stracone 
dekady. Historia ZSRR 1917-1991, Warszawa 1994.

Powszechna miłość do człowieka czy miłość do ludzkości, w imię 
której powinny nastąpić radykalne przemiany w Rosji, a następnie 
w Europie (permanentna rewolucja), ma zawsze ugruntowanie społeczne. 
Max Scheler160 określa powszechną miłość jako sposób ujmowania czło
wieka w perspektywie „egzemplarza” gatunku. Według Schelera, zasada 
powszechnej miłości interpretowana jako wartość nadrzędna powstaje na 
podłożu resentymentu, jest „ideologicznym przekształceniem nienawiści 
do tego, co boskie, nienawiści do duchowej osoby w człowieku i jej 
możliwej doskonałości, nienawiści do ojczyzny, do bliźnich”161.

Rewolucja otworzyła nowy etap w historii - powstało państwo robot
niczo-chłopskie i system określony przez Andrzeja Walickiego jako tota
litarny komunizm162. Tak daleko idące zmiany dotknęły wszystkich, 
a tradycyjne funkcje pokolenia wstępującego na arenę dziejów w sensie 
socjologicznym i kulturowym uległy znacznej deformacji. Wpłynęły na 
to nie tylko czynniki zewnętrzne, głód, ogólne wyniszczenie. Tragiczniej
sze jednak dla losów inteligencji rosyjskiej okazało się podważenie roli 
i likwidacja wszystkich naturalnych elit społecznych. To właśnie inteli
gencja od początku była skazana na przegraną wskutek pełnej kontroli ze 
strony władz wszystkich społecznych funkcji i instytucji, bez których nie 
mogła istnieć i rozwijać się, poprzez wprowadzenie nowych mechani
zmów niszczenia wszelkiej opozycji oraz wykorzystanie ideologii socjali
stycznej jako instrumentu wspomagającego władzę polityczną, co pozo
stawało w jawnej sprzeczności z dotychczasowym kodeksem etycznym 
i misją społeczną inteligencji rosyjskiej.

Czukowski, jak podkreślono wyżej, miał silny kompleks klasowy, 
który determinował jego opcję polityczną. Rewolucyjne dziedzictwo 
pozwoliło krytykowi, jak i wielu innym, pomimo zniszczenia kraju prze
kreślić całe zło rewolucji i odnaleźć sens swojej misji. Był to okres próby, 
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w którym pisarz opowiedział się za odpowiednią hierarchią wartości. 
Jego zaangażowanie się po stronie rewolucji było nie tylko wywołane 
opowiedzeniem się krytyka za zwycięską władzą, za siłą komunizmu. 
Zaangażowanie w tworzenie kultury proletariackiej, zgoda na fakty do
konane oraz przyzwolenie na podejmowanie przez państwo środków 
przemocy, stosowanych jakoby dla osiągnięcia dobrego celu, umocniły 
pozycję krytyka w świecie nowej elity. Ludowy komisarz oświaty Ana- 
tolij Łunaczarski uprawomocnił zasadę stosowania przymusu wobec 
inteligencji; kreowano nowe autorytety kosztem niszczenia prawdziwych, 
uznanych przez oficjalną władzę za twórców „burżuazyjnych”; walkę 
z „niebłagonadiożnymi” podjęli i prowadzili wówczas ludzie kultury 
i nauki.

Ten fragment historii, w którym dokonał się przełom, wyraźne od
dzielenie przeszłości już zamkniętej i teraźniejszości od przyszłości jesz
cze nieznanej, był dla Kornieja Iwanowicza okresem autentycznego za
angażowania się w procesy utrwalenia nowej formy władzy. Poczuwał się 
on do odpowiedzialności za przebieg tego procesu, głęboko identyfikował 
się ze społecznym statusem pisarza z racji nowej historycznej roli proleta
riatu i zadań kulturotwórczych, których celem było włączenie literatury 
w teraźniejszość, nie bacząc na fakt, że rodzący się model kultury totali
tarnej w istocie wykorzystuje do swego rozwoju ówczesną sztukę. 
W ogóle wykorzystanie prestiżu, jakim cieszyła się inteligencja rosyjska, 
na rzecz władzy miało podstawy w braku stabilności moralnej i intelektu
alnej niektórych przedstawicieli świata kultury i nauki, powszechnie zna
nych w kraju i za granicą.

W postawie Czukowskiego, charakterystycznej dla części ówczesnej 
inteligencji, jak wspomina później jego syn Nikołaj163, można na począt
ku lat 20. odnaleźć takie akty kłamstwa, które podmiot sam uznaje za 
moralnie usprawiedliwione, lub wręcz nakazane:

163 „В годы гражданской войны вся интеллигенция Петрограда выша резко 
расколота на два враждебных лагеря, - лагерь тех, кто ненавидел Советскую власть 
и считал всякое сотрудничество с ней невозможным, и лагерь тех, кто стоял за 
сотрудничество с Советской властью, за помощь ей в её культурных задачах. Оба 
лагеря были совершенно непримиримы и враждовали открыто, нисколько не 
скрывая своих мнений. В литературной среде во главе первого лагеря стояли 
Мережковский, Гиппиус, Ремизов, Амфитеатров, Куприн ; во главе второго - прежде 
всего Горький, а с ним Блок, мой отец и др.”; Н. Чуковский, Литературные 
воспоминания, Москва 1989, б. 63.

„(...) podmiot, chroniąc dostępu do prawdy tym. którzy jego zdaniem nie powinni 
jej znać, działa w dobrej wierze, zataja przed kimś prawdę w imię hierarchii dóbr 
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i odpowiadających im uprawnień, którą uznał za prawdziwą: moralnie go wiążą- 
•,1Mcą

Chociaż w swym rozpoznaniu człowiek popełnia błąd, lecz póki 
działa uczciwie w imię „domniemanej prawdy”, nie ma w nim rozdarcia. 
Tak, wydaje się, było z Czukowskim, kiedy wierzył w ideę rewolucji, 
o czym świadczy jego negatywny - pomimo wieloletniej przyjaźni - 
stosunek do Riepina; wyraźny jest także brak zrozumienia postawy mala
rza - odrzucenie przez Riepina rewolucji, krytyka jego religijności, uzna
nej przez Komieja Iwanowicza za przejaw „starczego niezrozumienia 
dokonujących się w kraju rewolucyjnych przemian”164 165. Jako współtwórca 
kultury radzieckiej, wierzył wówczas, że właśnie nowy ustrój zlikwiduje 
wszelką przemoc, w tym i cenzurę, co pozwoli na twórczy rozwój jed
nostki. Kierowanie rozwojem kultury przez nową klasę społeczną, do
tychczas wyłączoną z uczestnictwa w tworzeniu tych wartości, w świa
domości części inteligencji, którą reprezentował Czukowski, miało - 
obok wymiaru społecznego - głębokie uzasadnienie etyczne, pokutowało 
bowiem słynne hasło narodnickie, wypowiedziane przez Piotra Ławrowa, 
o inteligenckim długu. Równocześnie propagowana przez Gorkiego etyka 
sytuacyjna nie cofa się przed stosowaniem przemocy i zbrodni, jeśli służy 
dobru państwa zgodnie z Machiavellowską regułą „cel uświęca środki”. 
Działalność Gorkiego, mianowanego „wodzem” sowieckiej kultury, do
prowadziła, według Aleksandra Niekricza i Michaiła Hellera, do „du
chowego ujarzmienia kraju”166 167.

164 A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, dz.cyt., s. 167.
165 Por. К. Чуковский, Дневник 1901-1929, dz.cyt., s. 320.
166 Por. M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy: Historia Związku Sowieckiego od ro

ku 1917 do naszych czasów, Warszawa 1986.
167 Por. И.С. Симонов, Термидор брюмер или фрюктидор? Эволюция сталинского 

режима власти: прогнозы и реальность, ..Отечественная история” 1993, nr 4, s. 17.

W sferze kultury zmienił się dominujący we wcześniejszej epoce mit 
artysty, powstały nowe wyobrażenia o kreacji artystycznej. W czasach 
gdy żywa stała się wiara w królestwo Boże na ziemi, a utopijne myślenie 
o nowej rzeczywistości na długo zakorzeniło się w świadomości współ
czesnych, stosunek sztuki do rzeczywistości ujmowano w dwóch aspek
tach: jako dodatek do ideologii oraz, rzadziej, jako sposób artystycznego 
poznania życia. Pierwszy model, realizowany w rzeczywistości radziec
kiej, badacze określają jako oficjalny, państwowy (kazariniennyj)161, 
drugi to model romantyczno-utopijnego socjalizmu. Rola artysty 
w zmienionym układzie społecznym oraz zaangażowanie sztuki w spra
wy epoki nie były jednak wolne od moralnej odpowiedzialności za 
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kształtowanie nowego typu człowieka i warunków społecznych. Idea 
tworzenia nowego człowieka na gruncie kultury i życia społecznego już 
w latach 20. wiązała się z utratą autonomii przez sztukę, stąd pomyłka 
intelektualna twórcy mogła stać się pomyłką moralną.

„Epoka lat 20. była laboratorium ideologicznym i kuźnią, w której wykuwały 
się zasady władzy partii nad kulturą duchową. Czasy te przygotowywały grunt 
pod w pełni zorganizowane sterowanie literaturą, z jednoznacznymi wytycznymi 
i precyzyjnymi dyrektywami dla pisarzy”168.

168 L. Suchanek, Świadkowie, oskarżyciele, sprzymierzeńcy i obrońcy. O postawach pi
sarzy rosyjskich [w:] Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyj
skich, Kraków 1996, s. 13.

169 Iwan Bunin, Aleksander Kuprin, Konstantin Balmont, Zinaida Gippius, Dymitr 
Miereżkowski, Wiaczesław Iwanow i inni.

170 Na przykład: Władysław Chodasiewicz, Grigorij Iwanow, Irina Odojewcewa i inni. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, że władza radziecka zdecydowała się w roku 1922 na 
bezprecedensowy krok w światowej historii - deportację 160 najwybitniejszych uczonych 
rosyjskich i filozofów, w tym autorów almanachu „Wiechi”.

171 Na lemat tej publikacji ukazała się odpowiedź zawierająca wyjaśnienia w czasopi
śmie „Новая русская книга” 1922, nr 7.

172 Por. W. Szentalinski, Tajemnice Łubianki. Z „archiwów literackich" KGB. 
Część II, przel. H. Chlystowski, M. Kotowska, J. Waczków, Warszawa 1997, Czytelnik, 
s. 138.

Ponadto etyka bolszewicka zakładająca czujność oraz świadomość li
teracka formowana przez politykę i ideologię wpływały na kształt litera
tury proletariackiej; pogłębiała się przepaść pomiędzy literaturą oficjalną 
a jej nurtem emigracyjnym, zarówno w łonie pokolenia przedrewolucyj
nego169, ^ak i pokolenia młodych, którzy wydali swoje utwory już za 
granicą1 . Obok emigracji politycznej, innym typem sprzeciwu wobec 
rzeczywistości stała się emigracja wewnętrzna. 4 lipca 1922 roku w emi
gracyjnym czasopiśmie „Nakanunie” wychodzącym w Berlinie opubli
kowano nieprzeznaczony do druku list Komieja Iwanowicza do Aleksieja 
Tołstoja, poruszający kwestię wewnętrznych emigrantów w państwie 
sowieckim171 172. Wewnętrznymi emigrantami byli Nikołaj Kuzmin i Fiodor 
Sołogub. Powszechnie uznawano wówczas za wewnętrznego emigranta 
poetę symbolistę Maksymiliana Wołoszyna, według którego „poeta- 
-artysta powinien stać ponad walką - ponad polityką”1 2; on to na Krymie 
w Koktebelu w latach 1912-1932 podejmował ówczesne sławy literackie. 
Przyjeżdżali tu w różnych okresach: Briusow, Bieły, Chodasiewicz, 
Mandelsztam, Cwietajewa. Próbę odseparowania się od rzeczywistości 
podjęli Michaił Bułhakow i Jurij Olesza. Prześladowania Bułhakowa, 
Babla, Erdmana, Płatonowa, świadoma i otwarta walka z Zamiatinem
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wskazują jednak na rodzący się wówczas jednostkowy opór duchowy. 
Warto w tym kontekście zaznaczyć, że Czukowski, opisując swoje kon
takty z Borysem Pilniakiem, we wrześniu 1922 roku informuje, że Pilniak 
interweniował u Zinowiewa w sprawie Zamiatina, sam Czukowski jednak 
tę walk^ pisarza uznał za wymysł Zamiatina, rzecz bezpodstawną, wy
dumaną 7 . Kampania skierowana przeciw Pilniakowi i Zamiatinowi 
stanowiła, według badaczy, wstęp do ostatecznego rozwiązania organiza
cji twórczych. Polityka partii w stosunku do inteligencji na początku lat 
30. uległa zmianie; zagęszczała się atmosfera polityczna, co nie sprzyjało 
rozwojowi wielu talentów, w tym i Zamiatina 7 .

173 Wedłg oryginału „вся борьба Замятина бутафорская и маргариновая".
174 Рог. А. Галушкин, Дело Пильняка и Замятина [w:] Новое о Замятине:

Сборник материалов под редакцией Леонида Геллера Москва 1997, Издательство 
МИК.

175 W. Szentalinski, Tajemnice Łubianki, dz.cyt., s. 101.
176 Tamże, s. 101.

Przypomnijmy znany fakt, że już wcześniej Lenin przygotował pierw
szą listę proskrypcyjną, na podstawie której w nocy z 16 na 17 sierpnia 
1922 roku, w kraju, gdzie odczuwało się brak ludzi wykształconych 
i światłych, Sekcja Wydziału Karnego GPU, bez śledztwa i wyroku sądu, 
na mocy decyzji administracyjnej aresztowała, a następnie deportowała 
przedstawicieli świata nauki i sztuki, stanowiących „kwiat rosyjskiej 
inteligencji. Byli to filozofowie - Sergiusz M. Bułgakow, I.A. Iljin, 
S.L. Frank, F.A. Stiepun, S.J. Trubieckoj, B.P. Wyszesławcew, literaci - 
M.A. Osorgin, J.I. Ajchenwald, A.W. Pieszechonow, W.F. Bułhakow”173 174 175 176, 
a także historycy, socjologowie, matematycy, ekonomiści i teoretycy 
spółdzielczości, agronomowie, wydawcy itd., którzy w trybie natychmia
stowym opuścili ZSRR. Jak podkreśla Witalij Szentalinski, od tego czasu, 
do czego w znacznej mierze przyczyniła się ówczesna nagonka prasowa, 
„prestiż inteligencji w kraju malał, upowszechniono przekonanie, że jej 
wrodzoną cechą jest kontrrewolucyjność, jej przedstawicielom przyklejo
no etykietkę „wrogów ludu”'76.

Jak słusznie zauważył Szentalinskij, tamte lata charakteryzowało 
wspólne działanie Kremla i Łubianki, a wyżej wspomniana akcja bosze- 
wików obnażyła ich prawdziwy cel - sąd historii nad działalnością inteli
gencji rosyjskiej, który doskonale sprecyzował na Posiedzeniu Najwyż
szego Trybunału Rewolucyjnego oskarżyciel Krylenko:

„Inteligencja rosyjska, która dołączyła do rewolucji z hasłem władzy ludu, po
rzuciła ją jako sojusznik czarnych generałów, najemnik i posłuszny agent impe
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rializmu europejskiego. Inteligencja skalała swoje sztandary i splamiła je blo- 
,„„.■177 tern

W sferze kultury oznaczało to wprowadzenie rewolucyjnej koncepcji 
kultury proletariackiej, która zdeterminowała programy ideowo- 
estetyczne. Początkowo kulturalny ruch rosyjskiego proletariatu odzna
czał się wielką aktywnością. Tak było pomiędzy 1917 a 1920 rokiem, 
kiedy powstawały studia, kluby, kółka, laboratoria, seminaria. Jak wia
domo, na I Wszechrosyjskiej Konferencji Proletkultów w Moskwie we 
wrześniu 1918 roku wybrano władzę i przyjęto statut.

Czukowski stanął wobec wyzwań nowej kultury i miał wpływ na 
kształtowanie polityki kulturalnej. Od roku 1919 współpracował z wy
dawnictwem Literatura Powszechna (Wsiemimaja Litieratura), założo
nym przez Gorkiego w Piotrogrodzie w 1918 roku. Na czele wydawnic
twa stanęło uczone kolegium ekspertów, składające się początkowo 
z dziewięciu osób. Wśród specjalistów w zakresie literaturoznawstwa 
anglo-amerykańskiego powołano Czukowskiego wraz z Zamiatinem. 
Warto przypomnieć, że A. Wołyński prowadził dział włoski, zaś 
N. Gumilow - francuski, a Grigorij Łoziński - hiszpański. Z Gorkim dwa 
razy w tygodniu odbywały się posiedzenia sekcji sztuki, natomiast dy
rektorem wydawnictwa był Aleksander Tichonow. Od listopada 1919 
roku utworzono również zespół do opracowania utworów rosyjskich pisa
rzy XIX wieku. W skład kolegium wchodzili: N. Lemer, A. Blok, Gorki, 
Zinowij Grżebin, Zamiatin i Czukowski. Praca w wydawnictwie Literatu
ra Powszechna stanowiła tylko jeden z nurtów ówczesnej działalności 
Czukowskiego. Gorki współpracował z wydawnictwem do swego wyjaz
du za granicę, który miał związek z deportacją rosyjskiej inteligencji 
w roku 1922; potem jego miejsce zajął Ilja lonow. Ionow zażądał 
w grudniu 1924 roku rozwiązania kolegium; część osób zatrudnił 
w dziale zagranicznym Gosizdatu.

Korniej Iwanowicz stawał się coraz bardziej cenioną postacią życia 
publicznego. Kiedy 10 grudnia 1919 roku otwarto przy wydawnictwie 
Literatura Powszechna - studio, powierzono mu również kierownictwo 
literackie. Wykładowcami byli między innymi Andriej Bieły do wyjazdu 
za granicę, Boris Eichenbaum, Władysław Chodasiewicz oraz Nikołaj 
Gumilow, który storzył odrębne kółko poetów, znane jako studio Dźwię
cząca Muszla (Zwuczaszczaja rakowina). Kółko to istniało w latach 
1920-1921, to jest do czasu rozstrzelania poety, i mieściło się w słynnym 

177 Tamże, s. 92.
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Domu Sztuki, zwanym popularnie „Disk”, w Piotrogrodzie, przy ulicy 
Mojka 59178.

178 W latach 1919-1923 życie literackie środowisk inteligencji w Piotrogrodzie było 
związane z Domem Sztuki, który powstał z inicjatywy Gorkiego i początkowo miał stano
wić rodzaj studia przy wydawnictwie „Wsiemimaja Litieratura”. Gorki był przewodniczą
cym zarządu Domu Sztuki, członkami zarządu zostali Blok i K. Czukowski.

179 W. Weidle, Filozofia rosyjska i rosyjski Srebrny Wiek [w:] Rosyjska filozofia reli
gijna, dz.cyt., s. 137.

W ramach wspomnianego studia Czukowski rozwijał swój talent pre
legenta, publiczne wykłady stanowiły bowiem ważny element polityki 
kulturalnej. Sympatie Kornieja Iwanowicza były zawsze po stronie twór
ców o światopoglądzie ateistycznym, co łączyło go, jak zaznaczono wy
żej, z młodszym pokoleniem - akmeistów, a zwłaszcza z futurystami 
o antyklerykalnym nastawieniu179. Futuryści antycypujący nowy typ 
kultury, w którym widzieli dla sztuki szansę współtworzenia kultury po
wszechnej, byli mu szczególnie bliscy.

W latach 20. kształtuje się również jego talent jako pisarza dla dzieci 
i młodzieży. Korniej Iwanowicz przyłączył się do grona autorów pode
jmujących twórcze eksperymenty na drodze poszukiwań nowych gatun
ków, nowych form w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej, co 
miało ścisły związek z wypracowaniem socjalistycznego modelu wycho
wania. Do ważnych zadań ówczesnej polityki kulturalnej należało bo
wiem w procesie kształtowania nowego człowieka jego wychowanie już 
od lat najmłodszych, do czego władza radziecka przywiązywała od po
czątku dużą wagę. Doktryna wychowawcza, socjalistyczna wizja wycho
wania rozwijała się w oparciu o światopogląd ateistyczny, ideologia wy
znaczała problematykę oraz ogólną atmosferę i klimat refleksji teoretycz
nej, podstawowym zadaniem było stworzenie nowego człowieka w zmie
nionych warunkach rzeczywistości radzieckiej. Teoria wychowania, pe
dagogika socjalistyczna traktowana w aspekcie historycznym jako walka 
starego z nowym i umieszczona w przestrzeni, gdzie podstawowymi 
czynnikami określającymi model wychowania jest z jednej strony płasz
czyzna psychiki dziecka, z drugiej - panująca w społeczeństwie ideolo
gia, bazowała na obowiązującym laickim systemie wartości moralnych 
z zakresem specyficznych desygnatów: humanizm, kolektywizm, patrio
tyzm, internacjonalizm, praca. Cel wychowania - ideał wyposażony 
w silne elementy afektywne, by wymusić działanie, stawał się w per
spektywie rozwoju nowego człowieka kryterium działalności wycho
wawczej. W tym kierunku zmierzał proces wychowania dzieci i młodzie
ży, a jego ciężar spoczywał z założenia na instytucjach społecznych 
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o różnych formach organizacyjnych: jak oktiabriata, pionierzy, komso
molcy. Inspirującą rolę odgrywało w tym procesie wychowanie poprzez 
lekturę, mające na celu kształtowanie odpowiednich postaw moralnych 
u dzieci i młodzieży, manifestujących się w miłości do ojczyzny, narodu 
rosyjskiego, państwa, Lenina, potem partii, Stalina itd. Znalazło to także 
wyraz w rozwijającej się działalności wydawniczej, a eksperymentom 
patronował Gorki.

Już w latach 1913-1917 utrwaliło się przekonanie, do czego przyczy
nił się sam Czukowski, że przedrewolucyjna literatura dla dzieci nie ma 
żadnego związku z prawdziwą sztuką180. Lidia Komiejewna, wymieniając 
całą listę lektur przeznaczonych dla dzieci i młodzieży181, wskazuje, że 
Korniej Iwanowicz w doborze lektur zwracał uwagę na kryterium wieku 
(każdemu etapowi rozwoju dziecka odpowiada właściwa lektura) oraz 
atrakcyjność utworu; krytyk postulował także konieczność wprowadzenia 
przy doborze lektur dystynkcji: nudne - interesujące. Rezultatem takiego 
podejścia był jego cykl Od dwóch do pięciu (Ot dwuch do pjati) i opo
wieść Awantury z krokodylem (Krokodił 1915-1916), przeznaczone dla 
najmłodszych. Krytyk w swoich późniejszych artykułach, np. Literatura 
i szkoła™2, zarzucał autorom programów i podręczników szkolnych, że 
w zakresie literatury rosyjskiej nie uwzględniają wcale kategorii wieku 
i że uczniowie kują na pamięć wiersze, aby dostać piątkę, a nie uczą się 
poezji dla przyjemności183. Twórcy programów szkolnych pomijali, jego 
zdaniem, zasadę stopniowania trudności w odbiorze lektury przez ucznia. 
Krytyk domagał się także podniesienia poziomu literatury przekładowej 
dla najmłodszych, nowych tłumaczeń, np. Alicji w krainie czarów, Przy
gód Guliwera, Robinsona Cruzoe itd., proponował bogaty zestaw lektur 
dla młodzieży. Wszystkie te postulaty sam wcześniej wprowadazał do 
systemu wychowania własnych dzieci.

Л. Чуковская, Памяти детства [w:] Избранное, Москва-Минск 1997, ГО- 
РУЗОНТ и АУРИКА, s. 270.

181 Wymienia między innymi: Bajki Puszkina, Konika garbuska Jerszowa, Wiersze Sa- 
szy Czomego, Marii Morawskiej, Polikseni Solowjowej, Natana Wengierowa.

182 К. Чуковский, Литература и школа [w:] Собрание сочинений в 6-ти томах, 
Москва 1969, t. 6.

183 Tamże, s. 596.

Jako twórca literatury dziecięcej, Korniej Czukowski dorównywał 
swoją popularnością Paustowskiemu z jego książką Kara - Bugaz, i wraz 
z plejadą takich autorów, jak: Niewierow, Aleksiej Kożewnikow, Siergiej 
Grigorjew, Nikołaj Tichonow, Arkadij Gajdar, Leonid Pantielejew, Lew 
Kassil, Iwan Szorin, Witalij Bianki, współtworzył politykę kulturalną 
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w zakresie socjalistycznego wychowania młodzieży. Gwałtowny rozwój 
literatury dla dzieci, traktowanej jako ważny element wychowawczy, 
został zahamowany w kolejnym dziesięcioleciu.

Twórczość Czukowskiego dla dzieci odbiegała od standardowych 
powieści o rewolucji, wojnie domowej, powieści produkcyjnej o kołcho
zach, szkole, spotkała się przeto pod koniec lat 20. z ostrą krytyką ze 
strony oficjalnych kręgów, co znalazło odbicie w artykule Nadieżdy 
Krupskiej O „Krokodylu" K. Czukowskiego^, potępiającym jego do
tychczasowe pisarstwo i działalność krytyczno-literacką, zwłaszcza prace 
o Niekrasowie. Rezultatem wystąpienia Krupskiej był zakaz wydania 
wszystkich utworów Czukowskiego dla dzieci, gdyż autorka tego arty
kułu stała wówczas na czele Komisji ds. Książek dla Dzieci przy Pań
stwowej Radzie Naukowej (GUS). Rozpoczął się okres walki z tak zwaną 
„czukowszczyzną”, do której włączył się Gorki184 185, co na pewien czas 
powstrzymało atak na Kornieja Iwanowicza. W zamieszczonym w gaze
cie „Prawda” z lutego 1928 roku artykule Nadieżdy Krupskiej186 zawarta 
była także ostra krytyka pisarstwa Michaiła Bułhakowa i Siergieja Jesie
nina, zwłaszcza postulowanej przez wymienionych autorów idei swobody 
i niezależności twórczej.

184 Artykuł był opublikowany w „Prawdzie” z 1 lutego 1928.
183 Por. M. Горький, Письмо в редакцию, „Правда" 14 марта 1928.
186 Por. Е. Чуковская, Борьба с Чуковщиной. Документы по истории литературы 

20-х годов, „Горизонт” 1991, nr 3, s. 17-25.
187 Рог. .Дошкольное воспитание” 1929, nr 4, s. 74, cyt. za Л. Чуковская, Процесс 

исключения. Очерк литературных нравов [w:] Избранное, dz.cyt., s. 474.
188 К. Чуковский, От двух до пяти, Москва 1968, s. 270.
189 List ten zachował się w archiwum Gorkiego, był po raz pierwszy opublikowany 

w czasopiśmie „Gorizont” 1991, nr3, wszedł do drugiego tomu utworów: Л. Чуковская, 

W kontekście działalności literackiej i krytycznoliterackiej Czukow
skiego istotna stała się kwestia narodowych i ludowych źródeł poezji 
rosyjskiej, co w konsekwencji wywołało niekończące się napady na jego 
bajki, szczególnie na Awanturę z krokodylem Myjdodziur (Mojdodyr) 
i Muszkę złotobrzuszkę (Mucha-cokotucha), potępienie, ostrą reakcją 
inspirowaną przez przedstawicieli oficjalnej władzy. Walkę rozpoczęto 
nagonką podjętą na zebraniu rodziców w przedszkolu na Kremlu pod 
hasłem „wzywamy do walki z „czukowszczyzną”187. Korniej Iwanowicz 
wspomina: „Pośród moich bajek nie było ani jednej, której nie osądziłaby 
w tych latach ta lub inna instancja ”188 189.

Lidia Komiejewna wystąpiła wówczas po raz pierwszy w obronie 
skrzywdzonego twórcy, w tym przypadku własnego ojca, z listem do 
Maksima Gorkiego (14 lutego 1928)' 9, co zahamowało nagonkę na pisa
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rza ze strony czynników oficjalnych. Rodziny Czukowskich nie dotknęły 
represje stosowane wówczas wobec innych twórców. Warto dodać, że 
pierwszy nieśmiały atak na pisarza miał miejsce już w marcu 1921 roku, 
gdy w prasie pojawiły się głosy o jego agenturalnej działalności. Oto 
komentarz samego Komieja Iwanowicza:

„Plotki prasowe, że jestem byłym agentem, oburzyły związek zawodowy pisa
rzy, który jednogłośnie postanowił wyrazić swój protest. Protest posłano do «Ży
zni iskusstwa» razem z moim listem o Wellesie i tam Maria Fiodorowna Andrie- 
jewna zniszczyła go mocą swojej komisarskiej władzy”190.

Сочинения в 2 томах. Том 2. Процесс исключения. Публицистика. Отрывки из 
дневника. Стихотворения. Письма, Москва 2000, Гудьял-Пресс, s. 435-437.

190 К. Чуковский, Дневник 1901-1929, dz.cyt., s. 160.
191 Литературное Объединение Красной Армии и Флота.
192 М. Zernow, Spuścizna rosyjskiej inteligencji [w:] Rosyjska filozofia, „Aletheia” 

1988, nr 2-3, Warszawa 1989, IN PLUS, s. 214.

Na początku lat 30. nastąpiło gwałtowne przejście „starej inteligencji” 
na pozycje partii komunistycznej, w szeregi organizacji LOKAF19 . Czu- 
kowski, związany z dziedzictwem lewicowej inteligencji, pod koniec lat 
20. przeżywał rozczarowanie z powodu tego, co przyniosło Rosji zwycię
stwo bolszewików. Po doświadczeniach głodu najbardziej bolesne było 
ograniczenie wolności osobistej. Jak słusznie zauważył Nikołaj Ziernow:

„Inteligencja zawsze kochała wolność. Nawet jej najbardziej radykalne lewi
cowe skrzydło swą zgodę na dyktaturę traktowało jedynie jako czasowe ustępstwo 
wobec konieczności, wierząc, że wraz ze zwycięstwem proletariatu zostanie 
przywrócona wolność”192.

Już pod koniec lat 20., jak czytamy w dzienniku Czukowskiego, czuł 
się on zdeklasowanym inteligentem. Wiązało się to z odsunięciem od 
aparatu władzy starej inteligencji i zastąpieniem jej młodą elitą partyjną, 
dobieraną na zasadzie negatywnej selekcji, mniej według zasług i zdolno
ści; często byli to ludzie mało kulturalni, lecz użyteczni z uwagi na sku
teczność działania. Rozpoczęto walkę z przeszłością, zabytkami sztuki, 
kultury duchowej i z literaturą - tymi wartościami, które były szczególnie 
bliskie pisarzowi i w których obronie często występował; co więcej, nale
żał przecież do tej części inteligencji zrzeszonej w Związku Artystów 
i Związku Pisarzy, która wiarę w socjalizm radziecki łączyła z nadzieją 
na powrót do tradycyjnych wartości rosyjskich.

Umiejętność gry, w tym politycznej, jaką podejmuje Korniej Iwano- 
wicz od lat młodości, szczególnie w trudnej sytuacji egzystencjalnej po 
rewolucji, a później w czasach stalinowskich, pozwala umieścić go 
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w kategorii twórców posłusznych władzy, którzy mieli uwiarygodnić 
system zmierzający do biurokratyzacji, upolitycznienia, ideologizacji 
kultury, pokazując jego humanistyczne oblicze.

Tadeusz Klimowicz193 uznaje kompromis między rzeczywistością 
a sumieniem - rosyjską odmianę wallenrodyzmu, za sposób przetrwania 
dla wielu pokoleń. Zagrożenie zarówno fizyczne, jak i trwająca dziesię
ciolecia blokada wydawniczo-prasowa, niemożność publikacji, często 
sprzyjały współpracy z władzą. Wielu twórców zaakceptowało istniejący 
porządek, np. Walerij Briusow, którego uważano za najbardziej europej
skiego i kulturalnego wśród twórców początku XX wieku, w momencie 
zwycięstwa bolszewików wpisał się do WKP(b), został cenzorem, stanął 
na czele wydawnictw jako pierwszy poeta nowego reżimu.

193 Por. T. Klimowicz, Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917, Wro
cław 1993.

194 Л. Чуковская, В лаборатории редактора, Москва 1963, wyd. II, s. 204.
195 В. Маяковский, Стихи. Поэмы. Проза, 1938, s. 30.

O tych czasach, gdy wytwory kultury traktowano na równi z innymi 
wytworami działalności ludzkiej i obowiązywały te same normy: wydaj
ności, przekraczania planu, czynów partyjnych itd., wspominała Lidia 
Czukowska, zastanawiając się nad trudną sytuacją twórców rosyjskich. 
Pisarka dostrzegała brak odpowiednich mechanizmów społecznych słu
żących ochronie wybitnych jednostek, zwłaszcza poetów, przed poranie
niem czy zniszczeniem przez system, co stało się - według niej - udzia
łem Majakowskiego:

„Zraniona wrażliwość - to właściwość nie tylko psychiczna, ale i psychofi
zyczna; zranionych poetów lirycznych trzeba tak ochraniać przed samobójstwem, 
jak chronimy w szkodliwych warunkach pracy robotnika, karmiąc go mlekiem. 
Śmierć Majakowskiego jest naruszeniem ochrony pracy w najbardziej życiowej 
produkcji - w poezji194.

W wydaniu poezji Majakowskiego z roku 1938 czytamy:
„Wrogowie narodu radzieckiego skupieni wokół organizacji literackich, podli 

najmici kapitalistycznych wywiadów: bucharyści, trockiści, awerbachowcy... 
Osaczyli Majakowskiego, osłabili jego wolę i doprowadzili - tego największego 
optymistę - do samobójstwa”195.

Powyższe cytaty, choć różne w stylistyce, krytycznie oceniają rze
czywistość sowiecką, ukazują konsekwencje procesu rozczarowania no
wą rzeczywistością, w tym i kulturalną.
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W sposób lakoniczny i jednoznaczny określa porewolucyjną sytuację 
rosyjskiej inteligencji w książce poświęconej Mandelsztamowi współcze
sny krytyk Benedikt Samów:

„Wcale nietrywialne relacje, stosunki pomiędzy artystami i państwem Stalina 
w zasadzie mogą być rozpatrywane na dowolnym przykładzie wybitnego artysty 
żyjącego w tym czasie. Rezultat będzie taki sam: tragedia”196.

196 Б. Сарнов, Заложник вечности. Случай Мандельштам, Москва 1990, s. 15.
197 К.И. Чуковский, Дневник 1901-1929, dz.cyt., s. 73.
198 Tamże, s. 454.
199 Л. Кабо, Главы из ненаписанной книги. Корней Чуковский, „Вопросы 

литературы”, Март-Апрель 1997, s. 328-336.
200 Tamże, s. 332.

Różne były jednak odcienie tej tragedii i czas jej trwania w przypadku 
poszczególnych osób. Jak wspomina sam Czukowski, już pod koniec lat 
20. dostrzegał w zachowaniu niektórych działaczy politycznych dwuli
cowość, rodzaj mimikry politycznej, co uważał wówczas za zjawisko 
negatywne. Na rozbicie wewnętrzne, brak harmonii, duchową niespój
ność wskazywał u Gorkiego, jako na wspólne cechy ich osobowości. 
W Dzienniku cytuje jego wyznanie:

„W istocie często bywam rozdwojony. Nigdy przedtem nie kłamałem, a teraz 
z nastaniem nowej władzy przychodzi mi mówić nieprawdę, łgać, maskować się. 
Wiem, że inaczej nie można”197.

Na początku lat 20., jak pisze krytyk, Gorki nazywa bolszewików 
„oni”. W Dzienniku znajdujemy również ciekawe uwagi na temat specy
fiki jego stylu wypowiedzi, gdy nie było wiadomo, czy chwali, czy gani. 
Pisarz przyjechał incognito 31 sierpnia 1928 roku do Leningradu i dzielił 
się wrażeniami z pobytu na socjalistycznej budowie. „Tylko wariat może 
opisać Dnieprostroj. Wariacki plan, a niech to wszystko diabli. Na stepie 
port morski! Trudno zrozumieć, czy mówi on «ach, jacy idioci!», czy: 
«ach, jakie zuchy!»”198 - komentował Czukowski. Sam jednak, o czym 
w latach 60. krążyły anegdoty, miał podobny styl wypowiedzi.

Lubow’ Kabo199 we wspomnieniach o Czukowskim podkreśla jego 
wyjątkowe poczucie humoru i przytacza opowiadanie Arkadija Rajkina:

„(...) jak zatrzymali się przed furtką Kornieja Iwanowicza, przepuszczając jeden 
drugiego - gość i gospodarz: prosili jeden drugiego na kolanach, w końcu pełni 
uniżenia, gestykulowali do przechodzących obok, że nic się nie stało, idźcie so
bie!... A kiedy gospodarzowi udało się przekonać gościa, aby wszedł pierwszy 
i minął nieszczęsną furtkę, za plecami usłyszał: Nigdy bym sobie nie pozwolił 
wejść przed starszym, zasłużonym człowiekiem...”200
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Represyjności systemu wobec twórców towarzyszył po przejęciu wła
dzy - dzięki powstaniu w wyniku negatywnej selekcji nowej elity - zakaz 
tolerowania „elementów obcych i wrogich ideom socjalizmu” oraz 
wszelkich przejawów kultury: kontrrewolucyjnej, uniwersalnej, narodo
wej, emigracyjnej, a w późniejszym okresie dysydenckiej. Odchodzenie 
od dawnych form kultury, zwłaszcza o podłożu religijnym, dyskredytacja 
twórców przebiegały pod hasłami: klasowości, partyjności, rewolucyjno- 
ści, komunizmu, internacjonalizmu.

W procesie tworzenia totalitarnej kultury istotną rolę odegrała cenzu
ra. Jak wspomina Czukowski w swoim Dzienniku 1901-1929, w roku 
1928 zaostrzono cenzurę w ZSRR, w związku z czym widoczne stały się 
w wydawnictwach wstrzymania druku niektórych utworów. Na przykład 
Gławlit wstrzymał publikację llji Sielwinskiego Zapiski poety, następnie 
pozwolono drukować. Wstrzymano również książkę literaturoznawcy 
Igora Grabaija.

„Potem pozwolili. W końcu zatrzymują nie tak wiele, ale ileż to kosztuje ner
wów, zanim pozwolą drukować. Dlatego zatrzymują tak niewiele, bośmy się roz
puścili i tak się «przystosowaliśmy», że nie jesteśmy w stanie napisać coś nieofi
cjalnego, prawdziwego. - Ja, powiedział Misza (Zoszczenko), - piszę teraz jedną 
rzecz - niecenzuralną dla ducha, która i tak przeleży w szufladzie, a drugą do dru
ku - barachlo. [...] Jesteśmy pod presją takiej cenzury, jakiej nawet nigdy na Rusi 
nie bywało, to prawda. Każda redakcja, każde wydawnictwo ma swojego własne
go cenzora, a ich ideałem jest oficjalne pustosłowie, co staje się częścią rytu
ału”201.

201 K. HyKOBCKMii,77He6HizK 1901-1929, dz.cyt., s. 430.

Korniej Iwanowicz podjął otwartą walkę z instytucją cenzury, jednym 
z przejawów totalitaryzmu, w okresie, gdy sytuacja polityczna stawała się 
coraz bardziej skomplikowana. Poprzez interwencję u przedstawicieli 
wysokiego szczebla partyjnego starał się o dopuszczenie do druku zaka
zanych utworów. Problem istnienia w obiegu wydawniczym był dla wielu 
pokoleń pisarzy rosyjskich decydujący o ich losach, gdyż w ZSRR dopie
ro 1 sierpnia 1990 roku zdjęto cenzurę, co stanowiło niewątpliwie jedno 
z największych wydarzeń lat 90. Jako uczony i krytyk, Korniej Iwano
wicz był aktywnie zaangażowany w walkę z cenzurą; świadomy zmie
niających się relacji pomiędzy pisarzem a czytelnikiem, dostrzegał zależ
ności pomiędzy literaturą a faktami i instytucjami pozaliterackimi. Skom
plikowana wydaje się kwestia sowieckiego koniunkturalizmu, co widać 
na jego przykładzie. Jako pisarz i przyjaciel ludu, oddany był konkretnej, 
społeczno-politycznej formie działalności, po przewrocie październiko
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wym znalazł się wśród mniejszości, która poszła za bolszewikami, w 
czasach komunistycznego totalitaryzmu należał do tych niewielu, którzy 
potrafili, być może pod groźbą przemocy i strachu, zachować lojalność 
wobec władzy, choć występował, czego nie można pominąć, i w obronie 
prześladowanych twórców. Aleksander Obołonskij wprowadza termin 
„nomenklaturowa inteligencja”202 na określenie ludzi typu Aleksieja Toł
stoja (1883-1945), którego wybory moralno-etyczne w wielu przypad
kach zbiegały się z wyborami samego Kornieja Iwanowicza; zresztą po
zostawał z nim w bliskich kontaktach. Warto w tym miejscu zauważyć 
wpływ polityki bolszewików na życie również tej części rosyjskich inte
ligentów, którzy, choć wyemigrowali z kraju, byli zdolni do zmiany 
orientacji. Władza uznała ich za łatwy obiekt swojej propagandy i nama
wiała do powrotu:

202 А. Оболонский, Драма российской политической истории, dz.cyl., s. 308.
203 В. Шенталинский, Осколки серебряного века. Дробь человека, „Новый мир” 

1998, пг 6, s. 169.

„Wkrótce z Zachodu popłynęli «różowi» emigranci, zmieniając drogowskazy, 
pośród nich i pisarze w rodzaju radzieckiego hrabiego Aleksieja Tołstoja. Cala 
kampania otrzymała nazwę «powracających» (wozwraszczenczestwo), nie bez 
podstaw została uznana za wielką intrygę przygotowaną przez GPU”203.

Dla władzy, jak mówiono wówczas, front literacki był obiektem spe
kulacji, o czym świadczy chociażby powrót innego wielkiego twórcy 
Andrieja Biełego, od 1920 roku przebywającego w Berlinie, który po 
powrocie do kraju, wskutek nie do przezwyciężenia zmagań z cenzurą 
i innych szykan ze strony czekistów, wkrótce umarł.

Totalitaryzm, jak w każdej dziedzinie życia, odcisnął swój ślad równie 
mocno w kulturze, trudno zatem nie wskazać na pewną logikę zniewole
nia przekładającą się w odniesieniu do społeczeństwa na system wycho
wania „do idei”. Monizm ideologiczny może zaistnieć tylko w warunkach 
określonej kultury. Kultura proletariacka stanowiła właśnie ową bazę, 
stąd problem akceptowania przez społeczeństwo totalitaryzmu w wydaniu 
stalinowskim można rozpatrywać w kategoriach zniewolenia. Bez wzglę
du na to, czy artyści popierali system ze strachu, z poczucia samotności, 
z braku oparcia w jakiejkolwiek grupie społecznej, czy też wynikało to 
z ich wiary, z tego, że uwierzyli hasłom, iż jednostkę można poświęcić 
dla interesu ogółu - radzieckie doświadczenie totalitaryzmu wskazywało 
na spusztoszenia w umysłach i nadużycia w dziedzinie kultury. Kultura 
w normalnych warunkach jest wielowymiarowa, tymczasem monizm 
ideologiczny zakłada jedność idei i celów, co w konsekwencji prowadzi 
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do pewnego usztywnienia, uniformizacji kultury. Równocześnie w przy
padku inteligencji rosyjskiej znaczna utrata świadomości własnej kultury 
doprowadza do jej degradacji.

W rodzinie Czukowskich każde z dwóch pokoleń, zarówno ojcowie, 
jak i dzieci, podejmowało trud wypracowania własnej drogi. Korniej 
Iwanowicz z pozycji naukowca i pisarza występował w obronie prawa 
dzieci do autentycznej literatury, zwłaszcza w obronie bajki, przeciwsta
wiał się presji ideologicznej na literaturoznawstwo, w tym na ówczesną 
krytykę. W okresie wulgarnego socjologizmu zaprezentował własny mo
del krytyki. Nie interesują go przekonania polityczne twórców, np. stosu
nek Majakowskiego do rewolucji, to, czy jest anarchistą, czy socjalistą, 
ani poglądy polityczne, np. Achmatowej. Przyznaje, że przekonania 
i poglądy mogą się zmieniać. Krytyk powinien brać pod uwagę przede 
wszystkim styl, manierę pisarską, instynktowne, nieświadome nawyki 
pisarza, których nawet sam autor nie jest w stanie zauważyć. Analiza 
ulubionych chwytów literackich powinna iść w parze z odkrywaniem 
skłonności do używania określonych tropów, wykorzystania przekształ
ceń semantycznych, rytmu. Korniej Iwanowicz na podstawie czysto for
malnej analizy wyprowadza wnioski natury psychologicznej, rekonstruuje 
duchowy portret artysty. Czukowski postuluje jednak zerwanie z metodą 
formalną w duchu Wiktora Szkłowskiego204.

204 Warto dodać, że traktowano wówczas na równi krytyków - Czukowskiego 
i Szkłowskiego. Pisze o tym Michaił Słonimski; M. Слонимский, За много лет [w:] 
Воспоминания о Корнее Чуковском, Москва 1983, s. 82.

■°5 Неизвестный Горький (к 125-летию со дня рождения), Москва 1994, s. 111.

„W oparciu o podejście formalne do materiału należy konstruować to, co 
wcześniej nazywano duszą poety. Nie wystarczy zauważyć, że epitety Achmato
wej mają skłonność do deminutiwów i zubożenia rzeczy, trzeba również powie
dzieć, jak poprzez te epitety wyraża się dusza poetycka (...) krytyka powinna być 
uniwersalna (...) analiza musi zamykać się syntezą; dopóki krytyk analizuje, jest 
uczonym, kiedy jednak przechodzi do syntezy, staje się artystą, gdy z małych 
i przypadkowo dostrzeżonych odłamków tworzy artystyczny obraz człowieka. 
Pośród krytyków mieliśmy estetyzujących impresjonistów, jak I. Annienski, filo
zofów, jak W. Sołowjow, uczonych, jak Owsianiko-Kulikowski, czyż więc nie 
pora połączyć w jedno te wszystkie elementy?”205.

W swoich historycznoliterackich wystąpieniach badał język i styl np. 
Korolenki, Andriejewa, Bunina, Majakowskiego, Czechowa, Tołstoja, 
Niekrasowa itd., by właśnie poprzez styl przenikać do tajników duszy 
artysty. „Żeby zrozumieć poetę, należy zarazić się jego liryką, jego du
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szą”206 - pisał już w artykule z roku 1914. Czukowski propagował nowy 
model krytyki. Warto przypomnieć, że jego koncepcja zostaje sformuło
wana już w listopadzie 1918 roku. Wypowiadając się wówczas na temat 
stosunku Gorkiego do zagadnienia transcendencji w sztuce, krytyk zano
tował:

206 Л. Чуковская, Сочинения в 2 томах, ёг.суг, я. 408.
207 К. Чуковский, Дневник 1901-1929, 96.
208 Рог. Литературный путь Корнея Чуковского, .Литературное обозрение” 

1989,24X1, в. 8-10.

„Dotknęło mnie to do głębi, jest w tym coś nadwołżańskiego. sektanckiego, 
coś oderwanego, dogmatycznego. Powiedziałem mu, że wolę pisać o pisarzu nie 
jako sub specie ludzkości, niejako o twórcy sztuki globalnej, lecz o nim, samym 
w sobie, stojącym poza szkołami, kierunkami, jako o jedynej i niepowtarzalnej 
w świecie duszy - nie o jego podobieństwie do innych, ale o tym czym się różni, 
o jego wyjątkowości. Gorki jednak pozostąje bez reszty pogrążony w kolektywnej 
pracy ludzkości”207.

Korniej Iwanowicz po roku 1927 zmuszony był jednak porzucić 
działalność krytycznoliteracką i zająć się przede wszystkim tłumaczenia
mi z języka angielskiego. Nie uchroniło go to wcale przed atakami szero
ko zakrojonej kampanii skierowanej przeciw bajce - uznanej wówczas za 
wytwór kultury burżuazyjnej. Warto przypomnieć, że Lidia Czukowska 
we współautorstwie ze swoją córką Heleną opublikowała w roku 1989 
esej poświęcony działalności literackiej Kornieja Iwanowicza208.

Nie wdając się w subiektywne motywy koniunkturalnych działań 
twórców w ramach systemu, należy podkreślić, że pod koniec lat 20. na 
skutek postępującego zniewolenia społeczeństwa wyczerpało się poczu
cie misji wśród inteligencji związanej z grupą rządzących, co widać na 
przykładzie biografii Czukowskiego. Jak sądzą współcześni badacze, 
ważniejsza od wiary w idę komunizmu stała się dla władzy lojalność 
personalna w stosunku do reguł gry podtrzymujących status quo. Ko
mentowana przez Lidię Korniejewną walka z tzw. czukowszczyzną jest 
w gruncie rzeczy egzemplifikacją zmagań pisarza ze wspomagającą sys
tem cenzurą; jego krytyka poza tę instytucję nie wykraczała. Pisarka 
w nakreślonym w Pamięci dzieciństwa {Pamjati dietstwa) wizerunku ojca 
podnosi jego rolę jako przyjaciela dzieci, znawcę rosyjskiej poezji i auto
ra bajek i uzupełnia ocenę działalności ojca w pierwszej części Procesu 
wykluczenia {Process iskljuczenija). Autorka w Pamięci ojca {Pamjati 
otca) pisze:
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„(...) nie był zamęczony w łagrze, nie był rozstrzelany, ostatnie dziesięciolecie ży
cia upłynęło mu w dostatku i w sławie. Miał jednak w swoim życiu własną trage
dię i własną walkę. Posiadał rzadki dar krytyka literackiego: nadwrażliwość na 
sztukę słowa. W latach 10. i na początku 20. nie było w Rosji żadnego znaczące
go zjawiska literackiego, na które nie zareagowałby specyficzny, natychmiast 
rozpoznany glos Komieja Czukowskiego (...). Pod koniec lat 20. przestał być 
krytykiem literackim. Czasy wykluczyły samodzielność w odbiorze czegokol
wiek, przede wszystkim literatury, a tym samym oryginalność krytyki literackiej. 
(...) Korniej Czukowski związany był z innymi dziedzinami literatury, lecz do 
końca życia ostro i boleśnie odczuwał niezrealizowanie swojego podstawowego 
powołania życiowego”209.

209 Л. Чуковская, Процесс исключения ^:] Избранное, dz.cyt., в. 453-454.
210 Л. Кабо, Главы из ненаписанной книги, бг.су!., в. 332-333.

Lubow Kabo we wspomnieniu o Czukowskiem z roku 1979 podkre
śla, że największą wartością była dla niego wolność i niezależność ducha. 
Należał do pokolenia głęboko demokratycznej rosyjskiej inteligencji, 
nawykłego do ciężkiej pracy, a mimo to pełnego radości życia. To poko
lenie odkrywało Walta Whitmana, Maksima Gorkiego, przeżywało 
śmierć Lwa Tołstoja i powolne umieranie Aleksandra Błoka.

„Pokolenie, które w ogniu rewolucji i wojny domowej, to jest w czasach, kie
dy wydawało się to najmniej wskazane, stworzyło ogromne prospekty wydaw
nictwa Wsiemimaja Litieratura i wiodło spory na temat właściwości kongenialne
go przekładu, żarcikami zamieszczonymi w Czukokkale odpędzając troski tam
tych lat. O tym właśnie tak wesoło i nieoczekiwanie napisał Aleksander Blok:

A dalekije potomki
I za to pochwalat nas,
Czto nie chrupki my, nie łomki, 
Zdrawstwujem i posiejczas”210.

Korniej Iwanowicz aktywnie uczestniczył w życiu literackim również 
w kolejnych dziesięcioleciach; w pierwszej połowie lat 30. był delegatem 
na I Zjazd Pisarzy Radzieckich, gdzie wystąpił z dwoma referatami, jako 
przedstawiciel literatury dziecięcej i jako tłumacz. Prawie w tym samym 
czasie pojawiła się jego monografia na temat lat 60. XIX wieku Ludzie 
i książki lat sześćdziesiątych (Ludi i knigi szestidiesiatych godow, 1934). 
Po śmierci Gorkiego (1936) krytyk, uznany już w świecie literackim 
autorytet, przeniósł się do Moskwy i otrzymał w gronie uprzywilejowa
nych daczę w Pieriediełkinie. W roku 1963 wspominał odległe czasy:

„Ktoś z wnuków napisze powieść pt. Pieriedielkino, pierwsza część będzie się 
nazywała Czasy prehistoryczne i w tej części będziemy figurowali my: Sejfullina, 
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Babel, Pilniak, Lidin, Leonow, Pasternak, Bruno Jasieński i ja - pierwsi miesz
kańcy Pieriediełkina”211.

211 Б. Андроникашвили-Пильняк, Метеор? Прометей? К. Чуковский и Б. Пиль
няк, „Литературное обозрение” 1999, пг 3, в. 73.

212 К. Чуковский, Дневник 1930-1969, Москва 1994, Современный писатель, 
з. 141.

213 Э. Герштейн, Мемуары, Санкт-Петербург 1998, ИНАПРЕСС, 5. 93.

Warto dodać, że to grono już w październiku 1936 roku opuścił na 
zawsze Pilniak. Przypomnijmy, że w roku 1936 ówczesna elita twórcza 
była urzeczona osobowością Stalina. Czukowski w swoich wspomnie
niach pod datą 22 kwietnia 1936 roku zanotował:

„Wczoraj na zjeździe <WŁKSM> siedziałem w 6. bądź 7. rzędzie. Oglądną
łem się: Borys Pasternak. Podszedłem do niego i zaprowadziłem do pierwszych 
rzędów (obok mnie było wolne miejsce). Nagle pojawiają się Kaganowicz, Woro- 
szylow. Andriejew, Żdanow i Stalin. Co się działo z salą! A on stał, trochę zmę
czony, zadumany i dostojny. Wyczuwało się ogromną silę władzy i jednocześnie 
coś kobiecego, miękkiego. Oglądnąłem się: wszyscy mieli zakochane, delikatne, 
uduchowione, śmiejące się twarze. Widzieć go - po prostu widzieć - było dla nas 
wszystkich wielkim szczęściem. Do niego cały czas zwracała się w jakiejś roz
mowie Diemczenko. Wszyscy bardzo zazdrościliśmy jej - jaka szczęśliwa! Każdy 
jego gest był przyjmowany z uwielbieniem. Nigdy nawet nie sądziłem, że jestem 
zdolny do takich uczuć. Kiedy mu bili brawo, wyjął zegarek (złoty) i pokazał au
dytorium ze wspaniałym uśmiechem - a my mówiliśmy szeptem: «zegarek, zega
rek, on pokazał zegarek» - a potem rozchodząc się, już w szatni, znowu wspomi
naliśmy o tym zegarku.

Pasternak cały czas szeptał mi o nim wzniosłe słowa, a ja jemu, i jednocześnie 
obaj powiedzieliśmy: «Ach ta Diemczenko, zasiania go (na minutę)».

Wracaliśmy razem do domu z Pasternakiem, obaj pijani z powodu naszej ra
dości”212.

W okresie kiedy najokrutniej prześladowano inteligencję (1937- 
1939), Czukowski pozostawał jakby na uboczu spraw i ludzi. Dotyczyło 
to większości twórców, czego nie przyjmował do wiadomości Osip Man- 
delsztam, który w swoim pełnym rozpaczy liście do Czukowskiego 
z Woroneża z 1937 roku, gdzie przebywał na zesłaniu, prosił o podjęcie 
akcji, łącznie z sygnowaną przez środowisko literatów zbiorową petycją 
do Stalina. „To śmieszne, aby przypuszczać, że może to «uderzyć» 
w tych, którzy to uczynią”213 - pisał poeta. Rzecz jednak nie w tym, iż 
Czukowski powstrzymywał się wówczas od otwartego występowania 
w obronie więzionych i represjonowanych, bo były to akty heroiczne, 
oznaczające śmierć własną i najbliższych, lecz w braku podjęcia próby 
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literackiej, mającej na celu uświadomienie, opis i nazwanie rzeczy i zja
wisk po imieniu, przez co jakby przyzwolił na utrwalenie się fałszywego 
ich obrazu. Choć nie można posądzać Komieja Iwanowicza w latach 
terroru o lojalność ideologiczną, to jednak ulega on specyficznej formie 
zniewolenia, jaką jest autocenzura. Podkreśla to Wieniamin Kawierin214 
we wstępie do Dziennika Czukowskiego. Autocenzura kazała autorowi 
przemilczeć wszystko, co mogło wzbudzić w stosunku do niego jakie
kolwiek podejrzenie. Kawierin stawia pytanie: jak wyjaśnić fakt, że 
w dziennikach prowadzonych prawdopodobnie od trzynastego roku ży
cia, na które wszyscy czekali i które pisał przez wiele dziesięcioleci do 
szuflady, nie ma mowy „o aresztowaniach i procesach i o niesłychanej 
przemocy, jakiej poddano kraj”215. Jego niewątpliwe osiągnięcia jako 
autora dziennika to ogromny świat, w którym zebrał i sklasyfikował ol
brzymią liczbę różnorodnych talentów; są to wspaniałe portrety literackie, 
„lecz tło społeczne, na którym one działają, nie istnieje. Literatura jest 
zwierciadłem społeczeństwa. Przez wiele dziesięcioleci była w Związku 
Radzieckim krzywym zwierciadłem, a o tym, co uczyniło ją krzywym 
zwierciadłem, wspominać było nie tylko niebezpiecznie, lecz wręcz gro
ziło śmiercią”“16. W stosunku do Czukowskiego - według Kawierina - 
z uwagi na jego przenikliwość oraz talent krytyka, bezpodstawny staje się 
zarzut, że nie interesowało go to, co działo się poza granicami jego „co
dziennej egzystencji”. Przyczyna była jedna - „udawana ślepota”. Można 
w tym przypadku, jak się wydaje, mówić o akcie samozniewolenia. Ten 
sposób przemilczania prawdy w obawie przed przykrymi konsekwencja
mi jest równoznaczny „wolnej decyzji poddania swej wolności w niewolę 
takiego dobra, które odpowiada jakiejś potrzebie podmiotu, ale nie odpo
wiada mu jako istocie rozumnie wolnej. To zniewolenie wewnętrzne 
idzie nierzadko w parze z niewolą zewnętrzną”217.

"l4 В. Каверин, Дневник K.H. Чуковского [w:] К. Чуковский, Дневник 1901-1929, 
dz.cyt., s. 7.

215 Tamże, s. 7.
216 Tamże, s. 7.
217 A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, dz.cyt., s. 165.
218 Б. Андроникашвипи-Пильняк, Метеор? Прометей? К. Чуковский и Б. Пиль

няк, dz.cyt.

Podobnie jak Kawierin, Boris Andronikaszwili-Pilniak zauważa, że 
w dzienniku Czukowskiego nie znajduje odbicia epoka represji, zwłasz
cza to, co działo się wówczas w Pieriediełkinie218, natomiast współczesny 
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krytyk Boris Osocki podaje, iż notatki z 1938 roku dotyczące masowych 
represji zostały przez autora spalone219 220.

2,9 Б. Осоцкий, Писательские дневники: жанровое своеобразие и функциональное 
многообразие. Из истории русской послеоктябрьской литературы [w:] Literatura 
i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. nauk. A. Blaim, Z. Ma
ciejewski, Lublin 1998, s. 154.

220 Por. E. Таратута, Драгоценные автографы, Москва 1986, s. 173-174.

Kolejnym wielkim doświadczeniem dla rodziny Czukowskich były 
lata drugiej wojny światowej, wiążące się nie tylko z tragedią walk 
o wolność ojczyzny, ale i z śmiercią 35-letniego syna Borisa. W tym 
czasie Korniej Iwanowicz organizował akcję ewakuacyjną i pomoc dla 
ofiar wojennych, a także publikował wiele swoich artykułów w zagra
nicznej prasie. Po zakończeniu wojny niemłody już Czukowski jak daw
niej pozostawał w centrum życia literackiego“"0. Był jedną z najpopular
niejszych osobowości wśród literaturoznawców, rozgłos uzyskał również 
poprzez telewizję, a jego utwory opublikowało ponad osiemset wydaw
nictw; ukazały się one w druku o łącznym nakładzie 120 milionów eg
zemplarzy. Czukowski był laureatem nagrody leninowskiej; w wieku 
osiemdziesięciu lat otrzymał także tytuł doktora literatury honoris causa 
na uniwesytecie w Oxfordzie w 1962 roku.

W roku 1963 aktywnie uczestniczył w obronie zabytków sztuki, 
w tym i sakralnej. W latach 60. podpisywał zbiorowe petycje do władz 
w sprawie twórców rosyjskich w różny sposób szykanowanych, np. 
w sprawie Borisa Pastemaka czy Josifa Brodskiego. Na temat ówczesnej 
działalności ojca Lidia Korniejewna wspomina w trzecim tomie zapisków 
o Annie Achmatowej. Informuje o petycjach w sprawie uratowania drew
nianych cerkwi w Karelii i innych akcjach tzw. podpisantów, o spotka
niach z Paustowskim oraz odwiedzinach Achmatowej u Komieja Iwano- 
wicza w Pieriediełkinie (np. maj 1963 rok). Opowiada o przyjaźniach 
ojca, np. z Klarą Łozowską, jego sekretarką, oraz Tatianą Litwinową, 
córką byłego ludowego komisarza spraw zagranicznych, z którą wspólnie 
tłumaczył sztuki Fieldinga i Szekspira. Nazwisko ojca pojawiało się czę
sto w rozmowach z Anną Achmatową, np. w związku z jubileuszem po
etki w listopadzie 1964 roku wystąpił on w audycji radiowej.

Korniej Iwanowicz zawsze udzielał pomocy materialnej oraz wsparcia 
duchowego nie tylko literatom, ale i prostym ludziom, często swoim 
młodym korespondentom zwracającym się z prośbą o pomoc w rozwią
zaniu ich skomplikowanych problemów osobistych, bytowych bądź 
o protekcję w instytucjach i urzędach państwowych.
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Biografia Komieja Czukowskiego ilustruje z jednej strony proces ce
lowego wyniszczenia w Rosji inteligencji - dążenie systemu politycznego 
do panowania nad umysłami, o czym świadczy walka krytyka z syste
mem represyjnym, zwłaszcza cenzurą, z drugiej zaś - zakamuflowane 
formy jej zniewolenia poprzez uleganie utopiom, złudnej pokusie po
wszechnej sprawiedliwości i w wyniku głębokiego rozczarowania de
strukcyjnemu działaniu autocenzury. Należy w tym miejscu odnotować 
ogromne znaczenie przypisywane przez autorkę Sofii Pietrowny walce 
z cenzurą, choć odnosi się do innych czasów i innego autora, mianowicie 
Wissariona Bielińskiego: „poprzez częstokół cenzury dosięgał kopią 
podstaw samodzierżawia, do których bezpośrednio w żaden sposób nie 
można było dotrzeć221. Być może chciała w ten sposób podkreślić rolę 
ojca, „Bielińskiego naszych czasów”, gdyż rzeczywiście walka z cenzurą 
stanowi fundamentalne narzędzie w procesie demaskowania systemu, 
oznacza ponadto obronę wolności słowa, publikacji, stowarzyszeń, tj. 
szeroko pojętej sieci relacji międzyosobowych. Co prawda, przyjęta 
5 grudnia 1936 roku konstytucja ZSRR w art. 125 i 127 zapewniała peł
nię wolności praw obywatelskich, łącznie z nietykalnością osobistą, jed
nak, co jest tym bardziej paradoksalne, w tym właśnie okresie nastąpiła 
eskalacja bezprawia o niespotykanej dotąd skali w państwie sowieckim. 
Rodzina Czukowskich przeżywała te trudne czasy, jak zaznaczono wcze
śniej, ze świadomością ryzyka prześladowań i aresztowania.

221 Л. Чуковская, Былое и думы Герцена, Москва 1966, э. 40.
222 Рог. М. Петровский, Жизнь и творчество Корнея Чуковского, Москва 1978;

М. Слонимский, Завтра: Проза. Воспоминания, Ленинград, 1987, б. 502-523.

Korniej Iwanowicz do końca życia cieszył się wielką sławą pisarską, 
autorytetem naukowym, przez co mógł swoją postawą wywierać wpływ 
na rzeczywistość. Mógł o ten wpływ walczyć. Wielu sławnych twórców 
od początku broniło wolności w jej różnych przejawach. Rodzi się pyta
nie: czy fascynacja komunizmem sprzyjała refleksji nad problemami 
wolności i osobistej odpowiedzialności za zaistniały stan rzeczy? Współ
cześni badacze, interpretując utwory Kornieja Iwanowicza przeznaczone 
dla dzieci i młodzieży, zwracają uwagę na podtekst satyryczny, ich wręcz 
sarkastyczne odniesienie do realiów radzieckich222; jego bajki, zwłaszcza 
Krokodyl, stanowią obraz zakamuflowanej rzeczywistości. Sama pisarka 
wspomina, że pod koniec lat 50. pojawiła się u ojca dojrzała refleksja na 
temat losów rosyjskiej inteligencji. Przytacza jego wypowiedź pochodzą
cą z listopada 1958 roku:
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„Dobrze byłoby napisać powieść o losach tutejszych pisarzy pod tytułem: 
Rozpad (Razłożenije). Jednych rozstrzeliwali, lub wpędzali do grobu, innych de
prawowali. Nikt z nas nie ocalał’’223.

223 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой, Paris 1980, YMCA-PRESS, 1.2, 
1952-1962, s. 272.

224 К. Чуковский, Дневник (1930-1969). Москва 1994, s. 318.
225 Л.Чуковская, Процесс исключения [w:] Избранное, dz.cyt., s. 472.

Ta krótka, pełna bolesnej zadumy konstatacja wskazuje, że mimo po
wszechnego uznania i szacunku ostro odczuwał tragizm własnego losu 
i rosyjskiej inteligencji twórczej. Podobną uwagę wypowiedział w lipcu 
1962 roku:

„Więzienia, zesłania - straszny akt obwinienia przeciw Stalinowi. Jeżowowi 
i ich pomocnikom: kampania przeciw inteligencji. Ta cała miernota chciała wyko
rzenić inteligencję, nienawidziła wszystkich samodzielnie myślących, nie rozu
miejąc, że inteligencja jest silniejsza niż oni wszyscy razem, bo jeśli spośród mi
lionów męczonych wyrwie się z ich łap chociaż jeden, to ten jeden przeklnie ich 
na wieki wieków i jego wyrok skazujący będzie uznany przez całą ludzkość”224.

Lidia Korniejewna na temat śmierci ojca pisze w Procesie wyklucze
nia, a także poświęca mu wiersz Tysiąc dziewięćset sześćdziesiąty dzie
wiąty rok. Ciekawe uwagi znajdujemy w partii materiału dotyczącej opisu 
procesu pisarki (Proces wykluczenia), gdzie przytacza wypowiedzi przed
stawicieli środowiska i Sekretariatu Moskiewskiego Oddziału Związku 
Pisarzy RSFSR z posiedzenia, na którym została usunięta z organizacji. 
Między innymi Agnes Barto powoływała się wówczas na autorytet ojca - 
„ulubieńca narodu rosyjskiego”:

„A. Barto: Lubimy i pamiętamy Komieja Iwanowicza. On uczył ludzi czynić 
dobro. Swoimi bajkami i swą osobowością przywoływał, by wybierać dobro. Za
chowałam cztery listy od niego... i wszystkie cztery - takie dobre”225.

Ta wypowiedź, podobnie jak i innych uczestników zebrania podno
szących zasługi Komieja Iwanowicza, miała na celu dokonaną już wcze
śniej, 14 grudnia 1973 roku na Zebraniu Biura Sekcji Dziecięcej, dyskre
dytującą ocenę działalności Lidii Komiejewnej, aby jej cień nie padał na 
ojca i brata. Ta rzekoma obrona przed córką pamięci ojca ze strony ra
dzieckich literatów stanowiła wstęp nie tylko do jej usunięcia ze Związku 
Pisarzy, ale i wykreślenia z listy oficjalnych twórców. W tych trudnych 
dla pisarki chwilach minister kultury N. Durowa oficjalnie zapropono
wała, by pozbawić ją rodowodu:
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„W tej rodzinie dokonuje się już doskonale przygotowana zmiana pokoleń. 
W telewizji pracuje Dmitrij Nikołajewicz Czukowski. W studium filmów popu
larnonaukowych — Jewgienij Borisowicz Czukowski. Nie chcielibyśmy, aby cień 
oszczerczych wystąpień krewnej padl na ich nazwiska .

Lidia Korniejewna jednoznacznie stwierdziła wówczas, że takiej 
zmiany pokoleniowej być nie może, gdyż ani wymienione osoby, ani ona 
sama, nie dorównują ojcu - pisarzowi „niezastąpionemu i jedynemu 
w swoim rodzaju”. Jak widać, głęboki szacunek, a nawet uwielbienie 
w stosunku do ojca, które ukształtowały się w dzieciństwie, przetrwały do 
końca życia pisarki.

Lidia Korniejewna, przejmując bogactwo duchowe rosyjskiej inteli
gencji (dziedzictwo i kontynuacja)226 227 228 229 230, najwyżej ceniła w swoim ojcu 
wysoki profesjonalizm, jego autorytet naukowy oraz jedną z kardynal
nych cech rosyjskiej inteligencji: występowanie w obronie pokrzywdzo
nych. Profesjonalizm jako jedna z istotnych cech inteligencji przestaje 
w dzisiejszych czasach odgrywać swoją dotychczasową rolę , w ogóle 
przestaje być cechą wyróżniającą inteligenta, podobnie jak i obrona po
krzywdzonych w świecie relatywizmu moralnego.

226 Tamże, s. 461.
227 Na problem literackiej ciągłości: dziedziczenie i kontynuowanie zwracają uwagę: 

E. Эткинд, Отец и доч, „Время и мы ’ 1982, nr 66, s. 168—183, oraz В. Holmgren, Wo
men ’s Works in Stalin’s time: On Lidiia Chukovskaia and Nadezhda Mandelstam, Indiana 
University Press, 1993.

228 Na temat samookreślenia współczesnej inteligencji, fenomenu deprofesjonalizacji 
i rozpadu pisze: Б. Дубин, Слово-письмо-литература: очерки по социологии совре
менной культуры, Москва 2001.

229 Л. Чуковская, Сочинения в 2 томах. Том 2, dz.cyt., s. 409. Warto dodać, że — 
zdaniem córki - profesjonalnej działalności rewolucyjnej ani sensu stricto politycznej do 
pracy nie zaliczał; por. s. 409.

230 J. Maritain, Humanizm integralny, Londyn 1960, s. 213.

Czukowskiemu bliski był ideał humanizmu oraz - zgodnie z ideałami 
wspólnoty braterskiej - wybór wspólnego dobra w imię lepszego życia 
w ramach nowych struktur społecznych. Obok miłości do człowieka 
i pracy, która - jak pisze autorka - była w jego oczach rzeczą świętą - 
„praca oracza i leśnika, nauczyciela, lekarza, rybaka, każdego artysty” ' , 
Czukowski stawiał sztukę w rzędzie najwyższych wartości. Korniej Iwa- 
nowicz znajdował się w gronie tych, co odrzucili „Chrystusa, ale nie 
potrafili wyrzec się chrześcijańskiego humanizmu; głosili walkę klasową, 
lecz zachowali poczucie świętości życia ludzkiego; byli wyznawcami 
materializmu — ale cenili wartości duchowe...”



82 Kultura i inteligencja rosyjska

Pokolenie Czukowskiego, a także Anny Achmatowej - to ludzie sztu
ki, których życie jest przykładem losu człowieka zaangażowanego 
w odkrywanie sensu własnego istnienia poprzez sztukę. W akcie twór
czym wyraża się istota ich osobowości. Co więcej, dla nich sztuka, 
zwłaszcza literatura, zawiera w sobie przeczucie uczestnictwa w jakiejś 
tajemnicy. Pokora wobec sztuki jest równocześnie pokorą wobec tajem
nicy istnienia. Korniej Iwanowicz, według wspomnień córki, traktował 
talent jako dar wsłuchiwania się w głos życia oraz odkrywania sensu 
życia w sztuce.

„Ludzie obdarzeni talentem umieli zachwycać się sobą, chylić czoło przed 
tym cudem bytu, co nazywa się darem twórczym”231.

231 Л. Чуковская, Памяти детства. Воспоминания о Корнее Чуковском, Москва 
1989, s. 87.

232 Tamże, s. 114.
233 Г. Федотов, Борьба за искусство (1935) [w:] Сочинения, Paris 1982, t. III, 

s. 242.
234 W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981, Znak.

Wierzył w jej zbawczą funkcję.
„Wierzył, że sztuka nie tylko wykuwa nową duszę i obdarza człowieka szczę

ściem, ale i odnawia ciało!... Wierzył, że szczęście ofiarowane przez sztukę ma 
moc porywającą, że tym szczęściem można i trzeba obdarzać ludzi, że garbaty jest 
w stanie wyprostować się... Wierzył w potęgę literatury, tak jak inni wierzą w 
potęgę religii”232.

Jak słusznie zauważa Gieorgij Fiedotow: „Człowiek, który utracił Bo
ga, szuka rozwiązania zagadki życia w sztuce. Oto dlaczego w tych epo
kach sztuka ma kryptoteleologiczny charakter, - w niej, bez względu na 
proces sekularyzacji, - a może właśnie wskutek niego”233 234 - twórca znaj
duje sens bytu. Doświadczenie tajemnicy istnienia odkrywanej poprzez 
sztukę prowadzi do sytuacji, gdy sztuka zastępuje religię bądź staje się 
swoistą religią. Istotnie, wobec upadku wiary, celem nowoczesnej sztuki 
stało się odkrywanie metafizycznych sensów ludzkiego bytowania, jego 
najwyższych wartości.

Natura człowieka skłania do tworzenia wartości. Władysław Stróżew- , -234 •ski pisze:
„(...) jeśli przede wszystkim sztuka dostarcza mu doświadczenia zarówno owego 
wyższego świata, jak i wartości - w takim razie, wydaje się, że sztuka ma nie tyl
ko wielkie znaczenie w życiu ludzkim, ale również wielkie znaczenie praktyczne 
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ukazywania nam celów naszej walki o urzeczywistnienie wyższych wartości - 
dobra, piękna, prawdy”235.

235 Tamże, s. 132.
236 Записные книжки Анны Ахматовой, Москва, Torino 1996.

Korniej Czukowski w ramach systemu radzieckiego walczył o zacho
wanie dziedzictwa kulturowego i warunki tworzenia kultury; jako przed
stawiciel rosyjskiej inteligencji, należał do tej części, która uzyskała 
względną samodzielność w sferze profesjonalnej działalności, oparcie 
materialne i przywileje, umożliwiające pracę naukowo-literacką. Nato
miast Anna Achmatowa, skazana na ostracyzm środowiska, znajdowała 
się przez wiele lat w poniżającej sytuacji materialnej, bez możliwości 
faktycznie od początku lat 40. kontaktu z czytelnikiem.

Alternatywy wyboru:
Kultura a polityka. Anna Achmatowa

O ile reprezentowany przez Komieja Iwanowicza typ świadomości 
ateistycznej sprzyjał wierze w komunistyczną utopię (u której podstaw 
leżała zmiana ludzkiego myślenia, ludzkiego umysłu, by faktycznie 
uczynić człowieka narzędziem posłusznym władzy), o tyle w odniesieniu 
do Achmatowej pokusa utopii okazała się nieskuteczna. Los poetki po 
przewrocie 1917 roku stanowi egzemplifikację, że niezależnie od swego 
otoczenia i czasów inteligencja rosyjska zdolna jest do przeciwstawiania 
się władzy, swemu środowisku, do indywidualnego protestu. Reprezen
tuje równocześnie tych twórców, którzy byli prześladowani i na dziesiątki 
lat skazani na wygnanie z literatury - niezależnych, nonkonformistycz- 
nych artystów.

Przypomnij my, że Achmatowa rozpoczęła twórczość poetycką około 
roku 1907. Jej małżeństwo (1910) z poetą Nikołajem Gumilowem, udział 
w spotkaniach u Wiaczesława Iwanowa na słynnej „Baszcie”, gdzie 
w marcu 1911 roku poznała Osipa Mandelsztama, oraz nawiązana zna
jomość od kwietnia tegoż roku, przed wyjazdem do Paryża, z Aleksan
drem Blokiem - wszystko to sprzyjało, poprzez środowisko literackie 
Petersburga, określonej formie uczestnictwa w kulturze, przede wszyst
kim w sferze wartości. Poetka potrafiła realnie oceniać swoje miejsce 
w życiu i w literaturze; jej zapiski236, których zadaniem było obalenie 
pewnych stereotypów, zawierają własną koncepcję Srebrnego Wieku 
i akmeizmu, dają rozległy obraz życia kulturalnego tej epoki.
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Nieszczęścia i dramaty osobiste znosiła zawsze z pokorą, lecz dumnie. 
Kiedy pierwszy mąż Nikołaj Gumilow zostaje w roku 1921 rozstrzelany, 
a warto przypomnieć, że od roku 1918 była już po rozwodzie, to zarówno 
owo zdarzenie, jak i sytuacja w kraju uświadamiają poetce, że wolność 
nie jest intelektualnym przywilejem. Achmatowa w długiej i zaciętej 
walce o zachowanie swej niezależności twórczej znajduje ratunek w bez
względnej negacji państwa totalitarnego. Poetka dokonała doniosłego 
wyboru, podjęła w planie psychologicznym próbę zbudowania własnego 
kontrświata. Wierność sobie jako gwarancja właściwego wyboru, unik
nięcia pułapek życiowych dokonała się na drodze wysiłku duchowego.

Georgij Swirski w książce zatytułowanej Na miejscu kaźni. Literatura 
moralnego sprzeciwu 1946-1976 wyróżnia tak zwaną literaturę prze
jściową. W nurcie literatury oficjalnej wymienia pisarzy, którzy nie byli 
serwilistami, i zalicza do nich między innymi Achmatową oraz Man- 
delsztama. Człowiek jest wolny i odpowiedzialny za własne decyzje 
w tym zakresie, w jakim mu tę wolność pozostawiono - taka jest główna 
teza analiz Swirskiego. Wydaje się jednak, że w odniesieniu do Achma- 
towej problem tkwi głębiej. Postulat samodoskonalenia to przypadek 
w sensie aksjologicznym. Człowiek jako podmiot moralny - istota ro
zumna i wolna - może być pociągnięty do odpowiedzialności237. Oko
liczności, które wobec życia i śmierci stawiały człowieka przed niemiłym 
wyborem pomiędzy prawdą a kłamstwem, nie do końca usprawiedliwiają 
zło; jednym z fundamentalnych w tym kontekście zagadnień staje się 
problem wolności czynów ludzkich. Są to kwestie złożone i nie będziemy 
ich w tym miejscu rozstrzygać, zauważmy jedynie, że wolność ludzka 
może być zagrożona zarówno ze strony tępiących wolność ustrojów spo
łeczno-politycznych, jak i ze strony samego człowieka. W biografii du
chowej rosyjskiej poetki proces osiągania prawdy znajdował swoje od
zwierciedlenie w poznaniu żywiołowym, artystycznym; Achmatowa, 
zmierzając do odrzucenia ideologicznego wymiaru rzeczywistości w imię 
obrony wartości uniwersalnych, podjęła próbę przedstawienia doświad
czeń własnego pokolenia, przez co znalazła się poza głównym nurtem 
życia literackiego. Nie uczestniczyła przez długie lata w publicznych 
dyskusjach radzieckich środowisk twórczych ani w oficjalnym obiegu 
literackim, co nie świadczy wcale, że po procesie Gumilowa zamilkła. 
W Zapiskach o Annie Achmatowej Czukowska dementuje tę upowszech
nioną przez emigracyjnego autora - Gleba Struwego interpretację. Struwe 
we wstępie do pierwszego tomu wydania utworów Achmatowej, opubli

237 Por. T. Ślipko. Granice życia, Kraków 1994, s. 58-60.
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kowanego za granicą w roku 1965, upowszechnił tezę, że „pomiędzy 
1925 a 1940 rokiem był okres całkowitego milczenia” poetki. Tego sta
nowiska, jak i innych poglądów Gleba bronił Nikołaj Struwe we wstępie 
do zbioru poezji Achmatowej wydanego w Paryżu w roku 1989. W spe
cjalnym dodatku do trzeciego tomu Zapisków, zatytułowanym Naga 
arytmetyka (Gołaja arifmietika), autorka podejmuje polemikę z tymi 
opiniami238. Pisarka podważa również pogląd na temat lojalności Ach
matowej wobec władz, w związku z jej listem do Stalina z roku 1935 
w sprawie aresztowanych: syna i męża - Lwa Gumilowa i Nikołaja Puni- 
na. Podstawą do oskarżenia były „domowe rozmowy”, a faktycznie zna
jomość wiersza Osipa Mandelsztama My żywiom, pod soboju nie czuja 
strany, przy czym ważną rolę w ich uwolnieniu w 1935 roku odegrał 
Boris Pasternak. Kolejne aresztowanie syna nastąpiło w roku 1938 i po
stawiło Achmatową w bardzo trudnej sytuacji życiowej239: poetka świa
domie wybrała emigrację wewnętrzną240.

238 Również w drugim tomie Zapisków, w komentarzu z 4 kwietnia 1954 roku autorka 
podejmuje kwestię rzekomego „milczenia”. Wypowiedź swoją zamyka stwierdzeniem: 
„Целые десятилетия стихотворения Анны Ахматовой, созданные в 20-ые, 30-ые, 
40-ые, 50-ые, а отчасти и 60-ые годы, хранились лишь в памяти Анны Андреевны 
и ее друзей. И достоянием печати со времением оказались они только благодаря 
тому, что в э т о хранилище доступа не имел никто” (s. 281); Рог. Э. Герштейн, 
Мемуары, Санкт-Петербург 1998, ИНАПРЕСС, s. 329-331.

239 W ślad za Czukowską przypomnijmy, że Lew Gumilow był po raz pierwszy aresz
towany przypadkowo, w czasie łapanki w roku 1933 i zatrzymany na 10 dni. Kolejne 
aresztowanie nastąpiło w październiku 1935 (razem z Nikołajem Puninem), a następnie 
w 1938 i 1949 roku. W więzieniu spędził trzynaście i pół roku. Por. Л. Чуковская, 
Записки, dz.cyt., I. III, s. 418-419.

240 Cz. Madajczyk, Klerk czy indywidualista zaangażowany? Świat polityki wobec 
twórców kultury i naukowców europejskich w pierwszej połowie XX wieku, Poznań 1999.

Od roku 1938 jej syn przeszedł przez więzienie, obóz za kołem pod
biegunowym - Norylsk, poprosił o skierowanie na front, przeżył zwycię
stwo, Berlin i dzięki zakończeniu II wojny światowej znalazł się po sied
miu latach na wolności. Wojna była również okresem wzrostu autorytetu 
Achmatowej. Wydany w roku 1940 zbiór wierszy Z sześciu ksiąg (Iz 
szesti knig}, Fadiejew, Aleksiej Tołstoj i Pasternak zgłosili do nagrody 
stalinowskiej, jednak poetka jej nie otrzymała z powodu braku zgody 
sekretariatu CK - A. Żdanowa, G. Malenkowa, A. Andriejewa. Jak pisze 
Lidia Korniejewna, poetka została przywrócona do łask; 5 stycznia 1940 
roku uroczyście przyjęto ją do Związku Pisarzy. Zmienił się stosunek do 
niej Fadiejewa, z którym w sierpniu 1940 roku odbyła rozmowę w spra
wie uwolnienia przebywającego w łagrze w Norylsku syna. Czasopisma 
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prosiły o wiersze; mówiono o podniesiemiu emerytury i nowym mieszka
niu.

Warto zaznaczyć, że po wojnie sytuacja inteligencji rosyjskiej nie ule
gła zasadniczej zmianie. Biografia Achmatowej wskazuje na zdecydowa
ny powrót do wcześniejszej praktyki. Coraz wyraźniejsze są oznaki szy
kanowania poetki przez oficjalne środowiska co świadczy o nasileniu 
represyjności, o negatywnym społecznym i psychologicznym nastawieniu 
do twórców niepokornych, o przyzwoleniu społeczeństwa na tropienie 
wszystkich uznanych za obcych ideologicznie. Obrazuje to zjawisko 
kolejna kampania - nagonka na czasopisma „Zwiezda” i „Leningrad”. 
Oskarżenie Żdanowa o rzekome zatruwanie ducha młodzieży przez pew
nych autorów potwierdza tezę o politycznym kroku w przypadku niepo
kornych, nie zaś milczących. Władza radziecka miała, według Czukow- 
skiej, z góry upatrzoną „ofiarę”; fałszywy lub wymyślony powód oskar
żenia wskazuje na stałe mechanizmy represyjnego działania. W przypad
ku Achmatowej i Zoszczenki wszystko zaczęło się od postanowienia CK 
z 16 kwietnia 1946 roku, na mocy którego zamknięto czasopismo „Le
ningrad”, a w czasopiśmie „Zwiezda” zmieniono redaktorów. Argumen
tacja była następująca:

„Udostępniały swoje lamy dla nikczemnych i oszczerczych wystąpień Zosz
czenki, dla pustych i apolitycznych wierszy Achmatowej, stojący na czele redak
cji pracownicy ze względów przyjacielskich dopuścili się przemycania do czaso
pism bezideowości i apolityczności obcej radzieckiej literaturze (...) szerzą obcy 
ludziom radzieckim kult zachwytu nad współczesną burżuazyjną kulturą Zacho
du”241 242.

241 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой, t. II: 1952-1962, Paris 1980, s. I.
242 Tamże, s. IX; autorka przedstawia obszerne fragmenty tego artykułu oraz wystąpie

nia Siergiejewskiego w czasopiśmie „Zwiezda”.

Atak ze strony prasy, zwłaszcza artykuł Tamary Trifonowej zamiesz
czony na łamach pisma „Leningradzkaja Prawda” 14 września 1946 ro
ku24 , potwierdza wielorakie formy manipulacji: przestawienie kolejności 
słów w tekście oraz dat powstania wierszy dawało możliwość ich błędnej 
interpretacji i miało na celu dyskredytację twórcy, by jako koronny argu
ment postawić mu zarzut antynarodowego charakteru twórczości. Ach
matowa i Zoszczenko zostali usunięci ze Związku Pisarzy (4 września 
1946), do końca nie znając przyczyn wykluczenia i przez wiele lat stara
jąc się sami odpowiedzieć na dręczące ich pytanie:

„Zoszczenko uważał, że Stalin dopatrzył się w jednym z jego opowiadań sa
mego siebie - jako prototypu postaci. Achmatowa sądziła, że Stalinowi nie 
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spodobała się jej przyjaźń z oksfordzkim profesorem Isaiahem Berlinem, filozo
fem i dyplomatą, który przebywał w Moskwie od września 1945 do stycznia 1946 
roku i odwiedzi! poetkę w 1945 roku w Leningradzie; było to ich drugie spotkanie 
od czasów I wojny światowej. Poetka sądziła także, że Stalin pozazadrościł jej 
owacji: w kwietniu 1946 roku Achmatowa recytowała swoje wiersze w Sali Ko
lumnowej w Moskwie i publiczność bila brawo na stojąco. Owacje na stojąco na
leżały się, zgodnie z przekonaniem Stalina, wyłącznie jemu”2,13.

Czukowska przytaczała powszechnie znane argumenty, choć sama do
skonale wiedziała, że twórców poddano terapii psychicznej - nowej for
mie zniewolenia stosowanej przez aparat przemocy.

„Cel był jednoznaczny; kolejny raz, znowu i jeszcze raz doprowadzić inteli
gencję do stanu osłupienia. Cel jasny, powodów, ile tylko zechcesz”* 244.

Tamże, s. X.
Tamże, s. X.
Tamże, s. 245.
Por. Б. Филиппов, Статьи о русской литературе, London 1981, s. 191.

Sprawa Achmatowej i Zoszczenki odbiła się szerokim echem w pra
sie, każdy, kto stał na czele redakcji, zajmował się kolportażem, wiedział, 
że są to autorzy na indeksie. Achmatową pogardliwie określono „pół na 
pół - mniszka i córa marnotrawna”, Zoszczenkę obdarzono epitetem 
„totalny naplewist”. Od tej pory nie mogli oficjalnie publikować swoich 
utworów; skazani na nędzę materialną, przetrwali tylko dzięki troskliwo
ści przyjaciół. Zoszczence pomagali członkowie Bractwa Serafina, 
zwłaszcza Kawierin. Przyjmowanie pieniędzy od znajomych było jednak 
dla niego zbyt upokarzające i doprowadziło do rozstroju nerwowego.

„Biedny Miszeńka. Nie wytrzymał drugiej tury, podupadł. Mania prześlado
wania i mania wielkości. Nie można z nim rozmawiać, gdyż współrozmówcy zu
pełnie nie słyszy. Odpowiada bez składu”245.

Według Wieniamina Kawierina, satyryk pisał listy do Stalina, żądając 
sprawiedliwości, które pozostawały bez odpowiedzi246. Trudna sytuacja 
życiowa i pogarszający się stan zdrowia doprowadziły Michaiła Zosz
czenkę do przedwczesnej śmierci; zmarł 22 lipca 1958 roku w Siestro- 
riecku.

Tragiczne losy rosyjskiej inteligencji potwierdzają zasadę, że zakłóce
nie tradycyjnych sposobów komunikacji między ludźmi, międzyosobowe 
relacje oparte na niesprawiedliwości, wrogości, przemocy wywołują cho
robliwy stan w społeczeństwie, a ludzie zamknięci w swojej samotności 
ulegają poczuciu pustki egzystencjalnej (jak w przypadku Zoszczenki), 

243
244
245
246
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która w konsekwencji może doprowadzić do rozstroju nerwowego, roz
paczy, a nawet samobójstwa.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że w gestii zarządu propagan
dy i agitacji CK WKP(b) znajdowały się sprawy dotyczące nieprawo- 
myślnych pisarzy lub tzw. błędów w twórczości poszczególnych autorów; 
ponadto, jak wynika ze świadectw ludzi otaczających Stalina, „generalis
simus” w latach 40. z wielką uwagą śledził zawartość periodyków typu 
„tołstyje żurnały”: „Nowyj mir”, „Zwiezda”, „Znamja”, „Oktjabr”’ itd."47 
Organ CK WKP(b) „Kultura i żyzń” przez całe dziesięciolecia specjali
zował się w niszczeniu ludzi niewygodnych, np. w rok po ataku na Zosz- 
czenkę i Achmatową gazeta wystąpiła w końcu grudnia 1947 roku z dru
zgocącą krytyką twórczości llji Sielwinskiego247 248 249.

247 Por. „Вопросы истории” 1998, nr 5, s. 21.
248 В. Щербина, Ложное направление, „Культура и жизнь” 31.12.1947.
249 Por. A. Drawicz, Dobro pamięci zapłacone cierpieniem (Lidia Czukowska o Annie 

Achmatowej) [w:] Spór o Rosję i inne szkice z lat 1976-1986, London 1988.

Anna Achmatowa po wielu tragicznych wydarzeniach, kolejnym 
aresztowaniu Lwa Gumilowa w 1949 roku, jego pobycie w lefortowskim 
więzieniu, obozie pod Karagandą w kemerowskim rejonie i w Omsku, 
przybita brakiem zrozumienia sytuacji i pewnych spraw przez syna, stała 
się nieustępliwa w kwestiach zasadniczych, choć gotowa do rozsądnych 
kompromisów w sprawach literackich, zwłaszcza w ostatnim dziesięcio
leciu swego życia. W zasadzie przez osiemnaście lat jej postawa była 
znakiem protestu, w związku z czym niektórzy krytycy pisali, że urodziła 
się za późno lub nie zdążyła w porę umrzeć"4 . Było wręcz niemożliwo
ścią drukowanie nawet oddzielnych tomów poetyckich w ZSRR, o czym 
świadczy także wyłączenie jej utworów ze zbiorowych publikacji, np. 
w roku 1950, kiedy wiersze Achmatowej potraktowano w sposób symbo
liczny jako wyraz poparcia dla apelu sztokholmskiego przeciw bombie 
atomowej, co spotkało się z nieprzychylnością władz sowieckich. Brak 
akceptacji wiązał się z krytyką jej maniery poetyckiej, obcej metodzie 
socrealistycznej. Szykany ze strony władz - mimo że poetka nie została 
aresztowana i zesłana - w różnych okresach przybierały różne formy. 
Czukowska dokładnie rejestruje kolejne fale tych prześladowań w swoim 
funamentalnym dziele Zapiski o Annie Achmatowej.

W latach 60. w związku z falą odwilżową zostały podjęte kolejne pró
by wydania zbiorowego poezji Achmatowej zakończone powodzeniem, 
poetce pozwolono wreszcie na wyjazd za granicę w celu odebrania pre
stiżowych nagród - międzynarodowej nagrody poetyckiej „Etna- 
-Taormina” oraz w roku 1965 w związku z otrzymaniem tytułu doktora 
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honoris causa na uniwesytecie oksfordzkim, jednak jej najważniejsze 
dzieło, poemat Requiem, został opublikowany w ZSRR dopiero po śmier
ci poetki w późnych latach 80.

Achmatowa, wypowiadając się na temat rosyjskiej inteligencji, w Po
emacie bez bohatera powołuje się na swój wcześniejszy utwór Inna 
(Drugaja) - mroczną, żałobną symfonię o losie tamtych pokoleń i ich 
najlepszych przedstawicieli. Los ten był odmienny „dla Strawińskiego, 
Szalapina, Pawiowej - sława, dla Niżyńskiego - szaleństwo, dla Maja
kowskiego, Jesienina, Cwietajewej - samobójstwo, dla Meyerholda, Gu- 
milowa, Pilniaka - kaźń, dla Zoszczenki i Mandelsztama - głodowa 
śmierć związana z szaleństwem itd., itp.”250

■50 Записные книжки Анны Ахматовой (1958-1966), Москва-Топпо 1996, б. 191.
251 Л. Чуковская, Процесс исключения [чу:] Избранное, ёг.су!., б. 492.
252 Л. Чуковская, Записки, ёг.су!., 1. 2, в. IX.

Anna Achmatowa zdobyła jako poetka popularność już w Epoce 
Srebrnego Wieku; po rewolucji odrzuciła emigrację, doświadczyła ostra
cyzmu i przykrych konsekwencji przemian w pierwszych porewolucyj- 
nych dziesięcioleciach i kolejnych fazach stalinowskiego terroru, i choć 
jej wystąpienia w czasie II wojny światowej uznano za wzór patriotyzmu, 
tragicznie przeżyła okres żdanowszczyzny, a w epoce odwilży i w latach 
60. traktowano ją jako „twórcę półoficjalnego”.

Lidia Czukowska, kreśląc wizerunek Achmatowej, spadkobierczyni 
najwyższych wartości i tradycji kultury rosyjskiej oraz najwybitniejszej 
współczesnej poetki, mającej swój rodowód w Srebrnym Wieku, wska
zuje równocześnie na ten krąg inteligencji - ludzi sztuki i nauki, którzy 
należą do narodu i ziemi karmiącej ich życiodajnymi sokami, ma bowiem 
świadomość, że oderwanie od narodu spowodowane zerwaniem natural
nych więzów pomiędzy ludem a inteligencją było także jedną z przyczyn 
kryzysu inteligencji w XX wieku251. Warto w tym miejscu przypomnieć 
stanowisko Czukowskiej w kwestii oskarżeń wysuwanych pod adresem 
autorki poematu Requiem. „Jeśli język - to nie naród, i ziemia nie naród, 
to gdzie jest, według Trifonowej, naród?”252 Rosyjska poetka, wierna 
i przekonana o powinności etycznej wobec narodu prześladowanego 
w tym samym stopniu co i inteligencja, występowała przeciw zdradzie 
wobec ludzi, słowa i pamięci, pragnęła wyjawić fakty nie tylko o zbrod
niach stalinowskich. Jej samotna walka w sytuacji oderwania od środowi
ska, a właściwie braku środowiska rozwojowego, wyznaczała drogę przy
szłym pokoleniom poetów, spośród których największy okazał się jej 
uczeń - Josif Brodski.



90 Kultura i inteligencja rosyjska

Boris Pasternak: za i przeciw

Przykładem oficjalnych działań mających na celu walkę z inteligen
cją, szerzej: kulturą rosyjską i jej twórcami, ilustrującym próby fizyczne
go wyniszczenia ludzi sztuki, była sprawa Borisa Pasternaka. Pierwszy 
atak na pisarza był związany ze żdanowszczyzną, mianowicie nowy se
kretarz Związku Pisarzy, Aleksander Fadiejew, obwinił go o subiekty
wizm. Właściwa nagonka nastąpiła w kolejnym dziesięcioleciu. Opubli
kowanie powieści Doktor Żywago we Włoszech (1957) oraz przyznanie 
Nagrody Nobla wywołało w środowiskach literackich natychmiastową 
reakcję, nową kampanię oszczerstw, w której niemałą rolę odegrał Kom- 
somoł i jego przedstawiciel Siemiczastny. Wówczas to skazano Pasterna
ka „na niebyt”, choć nie zdecydowano się go zgładzić (w tamtych cza
sach stosowano już inne metody); umarł wkrótce, zaszczuty przez prasę 
i oficjalnych literatów.

Zauważamy zjawisko powtarzalności pewnych procesów, choć 
w zmieniających się warunkach inne jest ryzyko zagrożenia. Pisarza nie 
aresztowano, rodzina nie musiała się ukrywać, synowie nie zostali zesłani 
do łagrów. Mechanizm pozostaje jednak ciągle ten sam: kampania pra
sowa, nagonka ze strony organizacji partyjnej, wykluczenie ze Związku 
Pisarzy, ostracyzm, zapomnienie. Podobnie jak w przypadku wcześniej
szych pogromów - Zoszczenki, Achmatowej - zorganizowane wystąpie
nia na łamach gazet, wiece w wielkich przedsiębiorstwach, listy zbiorowe 
i indywidualne potępiające pisarza, wreszcie odwrócenie się środowiska 
literackiego od twórcy. Nie dziwi przeto opisana przez Czukowską 
w Zapiskach o Annie Achmatowej reakcja poetki, która już wcześniej to 
wszystko przeżyła i miała nadzieję, że stare czasy odeszły w niepamięć:

„Ku memu zdziwieniu, była wstrząśnięta - to byl szok, tak właśnie! Innego 
słowa nie znajduję - do określenia tego, co wczoraj widziałam na własne 

„253 oczy .

Następstwa wystąpienia Siemiczastnego w „Komsomolskiej praw
dzie” spowodowały, że Czukowską zapragnęła bronić prześladowanego 
pisarza, choć nie wiedziała, jak zachowają się ludzie podobnie myślący.

„Na pewno ci, co lubią Pasternaka, po prostu, na to zebranie nie przyjdą. Za
chorują. Wyjadąz miasta. (Tak robiliśmy kiedyś, w latach 30., kiedy dowiadywa
liśmy się wcześniej, że zebranie będzie przyjmować rezolucję o konieczności roz
strzelania). *

2,3 JI. MyKOBCKan, 3anucKu, dz.cyt., t. 2, s. 258.



Dylematy rosyjskiej inteligencji 91

Lecz w tamtych czasach «przeciw» oznaczało skazać siebie na śmierć, a ro
dzinę na wyniszczenie.

A teraz? I nagle pojutrze przyjdą dobrzy ludzie i zaczną go bronić, a mnie nie 
będzie, ani moich przyjaciół, żeby w akcie solidarności wyrósł las rąk?"254

2,4 Tamże, s. 262.
255 Tamże, s. 264.

Obrony żadnej nie było, a sama Czukowska nie uczestniczyła w tym 
kolejnym, haniebnym dla środowisk literackich akcie.

Notatki pisarki dotyczące autora Doktora Żywago koncentrują się 
przeważnie na reakcjach ludzi związanych z literaturą; zwłaszcza nurto
wał ją moralny wymiar sprawy Pastemaka. Było to poniekąd związane ze 
stosunkiem rodziny Czukowskich do usunięcia Pastemaka ze Związku 
Pisarzy. Korniej Iwanowicz pozostawał poza sprawą; z powodu ciężkiej 
choroby nie był informowany o sytuacji swego sąsiada z Pieriediełkina. 
Autorka wspomina, że wobec Prezydium sam, nieprzymuszony, wystąpił 
Michałków, a także rodzony brat, Nikołaj.

„Kola, który lubi go i był przez niego łubiany, który zna na pamięć jego wier
sze, który otrzymywał od niego takie szczere listy. Jakiż wstyd.

W ogóle, nie mam prawa sądzić go. Wypowiedział takie słowa, od których 
należało się powstrzymać, ale i ja nie wypowiem tych, które powinny zostać wy
powiedziane. Czy istnieje duża różnica między nami?”255

Jak widać, Czukowska nie rezygnuje z osądu moralnego, pomimo po
czucia wstydu. Mamy tu do czynienia z sytuacją, którą możemy opisać w 
aspekcie społecznych i obyczajowych uwarunkowań wstydu, gdzie wstyd 
może odwodzić od zachowań, które kwalifikujemy ujemnie. Czukowska 
wskazuje równocześnie na głębokie podziały z powodu wyboru konfor- 
mistycznych bądź nonkonform i stycznych postaw i zachowań, przebiega
jących nawet w poszczególnych rodzinach.

Krytyczny jest jej stosunek do Szkłowskiego i Sielwinskiego, którzy 
jako nieobecni w dniu usunięcia Pastemaka ze Związku (przebywali na 
Krymie), przysłali telegram z wyrazami potępienia pisarza. W ten sposób 
tworzyła się opinia publiczna kształtująca poglądy przeciętnego obywa
tela. Autorka negatywnie ocenia postępowanie całego środowiska, nazy
wając ich stosunek do Pastemaka - zdradą. Co więcej, wszyscy w jedna
kowej mierze ponoszą winę za jego śmierć.

„Tak, wszyscy jesteśmy mordercami: i ci co byli na zebraniu, i ci, co podob
nie jak ja, zrobili unik, nie przyszli (a trzeba było przyjść i krzyczeć)... Naszego 
Kolę Boris Leonidowicz lubił, a Kola wystąpił przeciw niemu na zebraniu Prezy
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dium. I on przecież lubił Pasternaka i w odróżnieniu od jakiegoś Siergieja Sier- 
giejcwicza Smirnowa i innych działaczy wiedział, kim jest Pasternak. I Szklowski 
wie. 1 Sielwinski - zapewne, również. Nie usprawiedliwiam Koli, lecz on działał 
z urzędu, a tamci dwaj za «podszeptem serca». Nikt niczego od nich nie żądał... 
Tak «nasze życie społeczne jest smutne» - to powiedziane zbyt łagodnie, 
w każdym razie, jeśli wziąć pod uwagę nasze obecne życie"256.

6 Tamże, s. 348.
257 Tamże, s. 248-249.

Po śmierci Pasternaka jego nazwisko znalazło się na indeksie, później 
było mniej lub bardziej zakazane. Pasternak, podobnie jak i Majakowski, 
uległ iluzji eksperymentów społecznych.

Lidia Czukowska zasadniczo nie ustosunkowuje się do rozmowy tele
fonicznej Stalina z Pasternakiem, przeprowadzonej w lipcu 1934 roku. 
Nie nadaje tej postaci charakteru bojownika, gdyż były okresy, że podob
nie jak Korniej Iwanowicz, akceptował sowiecką rzeczywistość i korzy
stał z przysługujących oficjalnym twórcom przywilejów, choć jego dzia
łalność poetycka - a przede wszystkim znany byl w ZSRR jako poeta - 
obalała wszelkie oficjalne dogmaty. Czukowska we Fragmentach dzien
nika (Otrywki iz dniewnika), wydanych już pośmiertnie w roku 2000, 
podnosi kwestię prześladowania pisarza przez władze związkowe i par
tyjne, widząc w tym przyczynę rychłego zgonu Pasternaka.

Proces prześladowania pisarza osiągnął apogeum jesienią 1958 roku, 
w związku z pojawieniem się 25 października w czasopiśmie „Litieratur- 
naja gazieta” artykułu pod złowieszczym tytułem Prowokacyjny wypad 
międzynarodowej reakcji, któremu towarzyszył List adresowany przez 
Aleksandra Twardowskiego, oskarżający pisarza o jego antypatriotyczną 
postawę. Czukowska nazywa ten tragiczny tydzień w życiu Pasternaka 
(choroba i nagonka) - „Pastemakowskim Wielkim Tygodniem”. Wypo
wiada ciekawą uwagę w związku z wydarzeniami:

„Widzę to na przestrzeni wielu dziesięcioleci: «działalność» - w cudzysłowie, 
«grupa» - w cudzysłowie, «szkółka» - w cudzysłowie; teraz: «nagroda» - w cu
dzysłowie, «męczennik» - w cudzysłowie.

Tylko dwa słowa - wróg ludu - zawsze stosowano bez cudzysłowu. 1 jeszcze 
dwa: wewnętrzny emigrant”257.

W swoich zapiskach autorka powołuje się na wystąpienie Zasławskie- 
go, a w związku z Nagrodą Nobla podnosi problem serwilizmu, ko
niunkturalizmu elit, przed którym nie obronił się nawet jej rodzony brat 
Nikołaj. Był on jednym z pierwszych, składających laureatowi gratulacje 
po otrzymaniu Nagrody Nobla w gronie zagranicznych korespondentów. 
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którzy przybyli wówczas do Pieriediełkina. Warto przypomnieć, że 
w związku z nową sytuacją po śmierci Stalina, Nikołaj Czukowski został 
wybrany, dzięki sukcesowi jego powieści Morze Bałtyckie (Bałtijskoje 
morie, 1954), do prezydium Związku Pisarzy. Obawiał się później, wśród 
ogólnej psychozy strachu w środowisku literackim, że poparcie dla Pa- 
stemaka, przekreśli możliwość publikacji własnych książek oraz ich 
wznowień; bał się także o publikacje prac ojca. Dla Lidii Korniejewny, 
jego siostry i członka Związku Pisarzy, bolesna informacja o wyklucze
niu Pastemaka z organizacji stała się przyczynąjej klęski osobistej.

Dzieje pokolenia Czukowskiego, Achmatowej, Pasternaka wskazują 
w jakim stopniu, wobec procesów stopniowego zaniku samoświadomo
ści, braku odpowiedniej formacji środowiskowej, możliwe było istnienie 
„starej” inteligencji przekonanej o swej misji społecznej i moralnej, 
w sytuacji przymusu politycznego, kneblowania ust, represji, które 
z czasem przybierały łagodniejsze formy. Następna generacja - pokolenie 
Lidii Korniejewny, poprzez dobrowolne wyrzeczenie się swojej „inteli- 
genckości”, uczestniczyło już w symbolicznej przemianie inteligencji 
w światowy proletariat, stopniowo jednak ideał humanitaryzmu stawał się 
narzędziem walki z komunizmem. W latach 60. ukształtował się etos 
powszechnego humanitaryzmu i praw człowieka, powstały centra opozy
cyjne, w których „nowa”, odradzająca się w łonie radzieckiej elity inteli
gencja, postawiła sobie za cel normalność, postęp społeczny oraz moral- 
no-duchowy. Z czasem, według Władimira Kantora, który pisze na temat 
dziedzictwa Epoki Srebrnego Wieku, ta artystyczna epoka, w której na
stąpiła niespotykana dotąd eksplozja energii zrodzonej poprzez „powsta
nie mas”, została stopniowo ucywilizowana, a siła tej energii w różny 
sposób skanalizowana: od futbolu i baseballu aż po telewizyjny show 
i wybory parlamentarne258.

2,8 В. Кантор, Артистическая эпоха и её последствия, dz.cyt., s. 164.

2. Rówieśnicy. Ludzie i czasy

Pionierzy socrealizmu

Lidia Korniejewna traktowała inteligencję, wpisując ją w paradygmat 
kultury, jako spadkobiercę wartości, przede wszystkim duchowych; jej 
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celem jest organizowanie społecznej świadomości, obrona człowieka 
w wymiarze jego tożsamości oraz wszechstronnego rozwoju. Wyraźne 
jest tu nawiązanie do tradycji „Drogowskazów”.

Rewolucja socjalistyczna wraz z całym zestawem środków aktualnego 
i potencjalnego przymusu, jako nieodzownych narzędzi realizacji świe
tlanej przyszłości, zdeterminowała ludzkie postawy. Stały się one ade
kwatne do celu i zasad funkcjonowania systemu. W odniesieniu do przed
stawicieli współwystępujących wówczas pokoleń daje się zauważyć cha
rakterystyczny zespół postaw: adaptacja i jej formy zależne od stopnia 
przystosowania się do nowych warunków bądź utożsamienie. O ile 
pierwsza postawa charakteryzowała głównie ojców, to utożsamienie 
z obowiązującą ideologią wyrażało postawę młodszego pokolenia. Była 
to generacja debiutująca na przełomie lat 20.-30., a więc rówieśników 
Lidii Komiejewny.

Lidia Czukowska urodziła się 24 marca (11 marca) 1907 roku w Sankt 
Petersburgu jako drugie dziecko i była kolejnym ogniwem w rodzinnym 
łańcuchu inteligenckiej tradycji. Z uwagi na rocznik jest to pierwsze de
biutujące po rewolucji pokolenie; oczywiście mówimy tu o pokoleniu 
w skali makro, o pokoleniu jako doświadczeniu zbiorowym. Twórcy 
urodzeni w tym samym okresie mają podobną koncepcję świata i czło
wieka - niezależnie od tego, czy jest ona formułowana expressis verbis, 
czy suponowana w ich twórczości - rozstrzygającą ostatecznie o kształcie 
postępowania oraz ich relacji do kwestii moralnych, społecznych, poli
tycznych. Spośród wybitnych postaci, w latach 20. debiutował Andriej 
Płatonow (1899-1951) rówieśnik Ilji Sielwinskiego (1899-1968), choć 
nie był bezpośrednio związany z pokoleniem Czukowskiej; z racji daty 
urodzenia do jej generacji należy Wasilij Grossman (1905-1964), którego 
początek drogi twórczej przypada na trzecią dekadę XX wieku (1934), 
oraz Warłam Szałamow (1907-1983), jego spóźniony debiut poetycki 
miał z kolei miejsce w roku 1961. Można wymienić tu także serapionow- 
ców z Nikołajem Tichonowem (1896-1979) na czele oraz całe grono 
rówieśników w różny sposób związanych z Lidią Korniejewną: literatu
roznawcę i artystę Irakiija Andronikowa (1908), pisarkę Nadieżdę Adolf 
- Nadieżdinę (1905), poetę Arsienija Tarkowskiego (1907-1989) - debiut 
poetycki w 1962 roku, prozaika i historyka sztuki Nikołaja Chardżijewa 
(1903), Emmę Gersztejn (1903), autorkę popularnych obecnie wspo
mnień (Memuary, 1998), a także emigrantkę Ninę Bierbierową (1901— 
1993), która pozostawiła wspomnienia autobiograficzne Podkreślenia 
moje. Autobiografia, czy Lidię Ginzburg (1902-1990), znaną literaturo- 
znawczynię i kronikarkę rosyjskiego środowiska literackiego (Zapiski.
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20.-30. lata), autorkę esejów o charakterze autobiograficznym, tworzo
nych na przestrzeni lat 1925-1980, zatytułowanych Człowiek za biurkiem 
{Czełowiek za pis 'miennym stołom).

Zarówno pierwsze pokolenie porewolucyjne, jak i drugie, do którego 
należeli między innymi: poetka Olga Bergholc (1910-1975), poeta i re
daktor Aleksander Twardowski (1910-1971), publicysta i poeta Pawieł 
Wasiljew (1910-1937), tworzyło nowy typ kultury, dostosowywało się 
w mniejszym lub większym stopniu do oficjalnie obowiązujących norm, 
choć często było poddawane represjom, np. Wasiljew czy prozaik Jurij 
Dombrowski (1909-1978), który był aresztowany, dziesięć lat spędził 
w więzieniach i łagrach i debiutował dopiero w roku 1959. Wielu bada
czy uważa jednak za problematyczne stosowanie terminu „pokolenie” do 
tej generacji; podobne zastrzeżenia budzi trzecie pokolenie określane 
w literaturoznawstwie jako pokolenie wojenne. Wyraźna jest ich odmien
ność w sensie socjologicznym, natomiast trudniej wskazać na odrębność 
tej grupy na gruncie literackim259.

259 E. Tyszkowska-Kasprzak, Rosyjska poezja pokolenia „odwilżowego" w Polsce, 
Wrocław 1997. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 13.

Próba rekonstrukcji biografii Lidii Czukowskiej na przestrzeni wielu 
dziesięcioleci wymaga odwołania się do sytuacji ideowej, społecznej, 
kulturowej, w której ramach odbywa się ewolucja wszystkich pokoleń 
współżyjących i współwystępujących u kresu Rosji carskiej i w epoce 
sowieckiej. Jej życie i twórczość są nie tyle świadectwem przemian za
chodzących w samej rzeczywistości, ile przede wszystkim wizerunkiem 
inteligencji rosyjskiej i jej skomplikowanych losów. Związana bezpo
średnio ze środowiskiem twórczym poprzez ojca oraz matkę, Marię Bori- 
sowną (1880-1955), która próbowała również swoich sił na polu literac
kim, i najbliższe otoczenie, a szczególnie poprzez brata Nikołaja Czu- 
kowskiego (1904-1965), który był autorem wielu książek, między innymi 
o odkrywcach mórz - Kapitanowie fregat (Woditieli friegatow, 1941), 
powieści Morze Bałtyckie (Bałtijskoje morie, 1954), utworów o lotnikach 
oraz wspomnień literackich wydanych ponad dwadzieścia lat po jego 
śmierci (Litieratumyje wospominanija, 1989), należała do ludzi mających 
wpływ na elitę intelektualną XX wieku. W kontekście szerokich zaintere
sowań literackich należy dodać, że matką chrzestną Czukowskiej była 
Tatiana Bogdanowicz (1872-1942), autorka książek historycznych dla 
dzieci. Zatem rodzina Czukowskich stanowiła środowisko ludzi wyjąt
kowo utalentowanych.
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Dzieci Czukowskiego od najmłodszych lat oddychały „atmosferą 
sztuki”. Oprócz Nikołaja, Lidia miała młodszego brata Borisa (1910— 
1941), który został inżynierem i zginął w czasie II wojny światowej, oraz 
przedwcześnie zmarłą siostrę Marię (1920-1931), zwaną również Murą.

Lata dzieciństwa spędzone w fińskiej miejscowości Kuokkała pozwo
liły rodzeństwu poznać kulturę i świat wartości sprzed rewolucji, choć 
brat Lidii, Nikołaj - przyszły pisarz radziecki, w odróżnieniu od niej 
oficjalnie uznany - jego nazwisko figurowało obok ojca w pamiętnikach 
i encykopediach radzieckich - bardziej poddał się presji czasów.

Identyfikacja światopoglądowa stanowi jeden z elementów przynależ
ności do pokolenia. Czukowska otrzymała wychowanie w duchu ate
istycznym, choć w społeczeństwie, które nie było w pełni jeszcze zseku- 
laryzowane260, w swojej młodości - jak zaznaczono wyżej - zastała jesz
cze żywy świat kultury dziewiętnastowiecznej, autentycznej sztuki. At
mosfera literacka lat 20. oraz duchowa orientacja skierowana ku warto
ściom humanistycznym - jako życiowa norma, którą wyznawał Korniej 
Iwanowicz - odcisnęły piętno na wychowaniu dzieci, przy czym Lidia 
była najsilniej związana z tradycyjnym kodeksem zasad moralnych 
i w sposób bezkompromisowy wyznawała te wartości. Wczorajszy świat 
nie odszedł jeszcze zbyt daleko i ciągły z nim kontakt, początkowo po
przez rodziców i środowisko twórcze przyjaciół, potem dzięki osobistym 
spotkaniom z wybitnymi indywidualnościami, pozwolił jej zachować 
dystans wobec sowieckiej rzeczywistości. Ten świat zniknął całkowicie 
i stał się niewyobrażalny dla kolejnych pokoleń. Czukowska stanowi 
więc wyjątek, bowiem w zasadzie świadomość pierwszej generacji pore- 
wolucyjnej kształtowała się wyłącznie pod wpływem oficjalnej propa
gandy, w atmosferze rewolucyjnego optymizmu. Pierwsze pokolenie po 
roku 1917 wzrastało bez właściwej orientacji co do losu i osiągnięć swo
ich poprzedników na polu kultury, ani też nie znało tych jednostkowych 
zjawisk, które rozwijały się poza zasięgiem oficjalnej literatury.

260 Рог. С. Аверинцев, Мы и наши иерархи - Вчера и сегодня ['Л':] МЕЕНМВР1А. 
Бьлгаро-руски сборник в чест на Сергей Аверинцев. Изданието е подготовено от 
Емил Димитров, София 1999, б. 64.

Po ojcu przejęła nie tylko profesję, lecz i dziedzictwo kulturowe; 
ascetyzm oraz altruizm w służbie drugiemu człowiekowi uznawała za 
podstawowe normy etyki społecznej. Lidia Korniejewna wspomina:

„Ojciec nie byl w stanie przekazać mi w spadku swojego talentu i swojej 
sztuki, lecz jeśli kocham literaturę rosyjską i szanuję jej twórców (a w tej miłości 
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zawiera się cale moje życie), to oświadczam, że od dzieciństwa wpajał mi, i wpa
jał mi, tę miłość, on, mój ojciec”261 262.

261 Л. Чуковская, Открытое письмо в редакцию журнала „Континент”, 
„Континент” 1981, nr 27, s. 379.

262 Л. Чуковская, Сочинения в 2 томах. Том 2, dz.cyt., s. 414.
263 Л. Чуковская, Памяти Фриды [w:] Сочинения в 2 томах. Том 1. Повести. 

Воспоминания, Москва 2000, s. 368.
264 Tamże, s. 368.

Wyniesiony przez Czukowską z domu rodzinnego kult sztuki wpłynął 
nie tylko na jej stosunek do „wielkiego” ojca, ale i do innych twórców, 
jeśli ich talent ją zachwycił, tak jak w przypadku bezinteresownego odda
nia się poezji Achmatowej. Zgodnie z romantyczną tradycją traktowania 
sztuki Lidia Czukowską, jak się wydaje, nie odmawiała sztuce jej funkcji 
posłannictwa, czynnej roli w kształtowaniu przyszłości kultury, ale rów
nocześnie stawiała ją na równi z ludzkim działaniem moralnym jako for
mę tejże kultury. Sztuka, jak pisze, ratowała ją w dzieciństwie i młodości 
od przyziemnego, płaskiego rozumienia życia, spraw i ludzi, „od głodu, 
chłodu, zamieci, mroku. Ona wyostrzyła wyobraźnię, słuch”-6 . We 
wspomnieniach Pamięci Fridy (Pamjati Fridy, 1966) z kolei czytamy:

„Wychowywałam się pośród ludzi, dla których główną, jeśli nie jedyną war
tością w życiu była sztuka, od dzieciństwa przyjmowałam tę myśl jako aksjomat, 
bez zastanowienia”263.

W dalszej partii tekstu pisarka wypowiada myśl na temat sztuki, dla 
niej samej nie do końca jasną odwołuje się bowiem do definicji ulubio
nego w młodości poety Aleksandra Błoka: „sztuka nie daje się pojednać 
zżyciem”. Sztuka symbol ¡styczna wychodzi poza własne granice ku 
organizacji życia (żyznietworczestwo) lub transcendencji. W refleksji nad 
funkcją sztuki Czukowską stara się udowodnić, że nie istnieje sprzecz
ność, „w którymś miejscu bowiem obowiązek nauczyciela, lekarza 
i obowiązek poety łączą się, sztuka stoi na równi z budowaniem życia”264.

Lidia Komiejewna, podążając śladem utrwalonym w Epoce Srebrnego 
Wieku, nie odrzuca romantyczno-idealistycznego modelu sztuki na rzecz 
stawiania jej w rzędzie każdego innego ludzkiego działania służącego 
człowiekowi. Sztuka jest przeczuciem transcendencji, i jak każde ludzkie 
działanie, w które wpisane jest dobro, odnosi się do sfery wartości abso
lutnych. W sytuacji gdy rzeczywistość totalitarna banalizuje i degraduje 
świat duchowych wartości, twórca staje wobec konieczności przeciwsta
wienia się złu, odrzucenia go jako obcego jego wewnętrznej naturze. 
Punktem odniesienia są niezmienne kryteria, obiektywnie istniejący po
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rządek, który dla Czukowskiej wynika z prawa naturalnego. Marksizm- 
-leninizm, nadając rzeczywistości jedynie empiryczny charakter, pozba
wiał ją wymiaru transcendentnego, wykluczał istnienie wartości absolut
nych.

Bez odniesienia do wartości uniwersalnych człowiek jawi się jako 
istota słaba i niedoskonała, traktowana bardziej jako ofiara niż sprawca 
zła. Rodzi się pytanie o ponoszenie odpowiedzialności, o to w jakim 
stopniu jest on odpowiedzialny za swoje czyny. Jako śrubka w ogromnej 
machinie państwowej odpowiada jedynie przed kolektywem, zatraca 
świadomość niepowtarzalności swojej natury. Ten problem odpowie
dzialności otwarcie postawiła na swojej drodze Lidia Czukowska. Pode
jmując walkę z apologetami reżimu, wystąpiła z ostrą krytyką negatyw
nych zjawisk w rzeczywistości radzieckiej hamujących procesy rozwojo
we w życiu społecznym, stanęła w obronie uniwersalnych wartości unice
stwionych przez komunizm, co w skomplikowanej etycznie epoce stali
nowskiej i okresach późniejszych nie było zjawiskiem powszechnym. 
Jednak, jak większość jej rówieśników, młodych zwolenników idei leni- 
nizmu i stalinizmu, rzeczywistość radziecką końca lat 20. i początku 30. 
przyjmowała z pełną aprobatą. Była to bowiem dla nich wszystkich 
prawdziwie nowa rzeczywistość. Brat Lidii, Nikołaj, debiutujący w roku 
1928 tomikiem wierszy Przez dziki raj (Skwoz’ dikij raj), w połowie lat 
30. napisał trzy powieści poświęcone władzy radzieckiej i jej walce 
z kontrrewolucjonistami265. Przykładem zaangażowania i aprobaty wobec 
rewolucyjnych przemian może być stanowisko poetki, pisarki, publicystki 
Olgi Bergholc. W młodości przeszła okres wojującego Komsomołu, zło
żyła daninę RAPP-owskiej ideologii i bez względu na to, że w latach 
1937-1939 siedziała w więzieniu, w roku 1940 wstąpiła do partii266 267. 
Jeszcze bardziej przygnębiające jest wyznanie samej poetki po opuszcze
niu więzienia: „Jestem całkowitym bankrutem. Pozbawiono mnie 
wszystkiego, odebrano to, co najdroższe: zaufanie do władzy radzieckiej, 
a nawet więcej - do samej idei”'67.

265 Są to: Слава (1935), Княжий угол (1936), Ярославль (1938).
266 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой, t. 2, dz.cyt., s. 563.
267 О. Бергольц, Из дневников, „Звезда” 1990, nr 5, s. 183.

Debiut na przełomie lat 20.-30., fascynacja poezją Błoka i Gumilowa, 
patos wynikający z obcowania z wybitnymi indywidualnościami tamtych 
czasów, przedstawicielami starszego i średniego pokolenia „bogami 
i półbogami” (według określenia Bierbierowej), zainteresowanie szkołą 
formalną - to wszystko sprzyjało szybkiemu intelektualnemu dojrzewa
niu oraz zdobywaniu doświadczeń w wymiarze społecznym, a nawet 
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politycznym. Niesłychanie istotne było wówczas poczucie przynależności 
do jakiejś grupy, środowiska. Współzałożyciel OPOJAZ-u Osip Brik oraz 
Szkłowski, Tynianow, a także Majakowski, Achmatowa czy Nikołaj 
Tichonow - to osobowości, z którymi prowadziło dialog nowe pokolenie, 
pragnące wyrazić siebie w odmienny sposób. Czukowska poprzez brata 
i Lwa Łunca (1901-1924), z którego siostrą, Jewgieniją Natanowną 
przyjaźniła się w latach szkolnych, uczestniczyła w posiedzeniach ugru
powania literackiego powstałego w Piotrogrodzie w roku 1921 - Bractwa 
Serafina. Nikołaj Czukowski, który podobnie jak siostra ukończył Teni- 
szewskie Gimnazjum, w latach (1919-1921) uczęszczał na seminarium 
Nikołaja Gumilowa w Domu Sztuki, w zakresie poezji. W lutym 1922 
roku odbywał się jubileusz Serafinów, którzy wydali wówczas tom pod 
tytułem Uszkujniki, co oznacza członków zbrojnej drużyny powołanej 
przez nowogrodzkich bojarów, redagowany przez Nikołaja, gdzie znala
zły się wiersze Aleksandra Tichonowa, Konstantina Waginowa, Bierbie- 
rowej, samego Nikołaja i innych młodych poetów. Nina Bierbierowa we 
wspomnieniach Podkreślenia moje. Autobiografia pisze:

„Z Nikołajem Czukowskim widywaliśmy się teraz niemal codziennie... miał 
siedemnaście lat, a ja właśnie ukończyłam dwadzieścia. Zwracałam się do niego 
po imieniu, a on do mnie, używając imienia i patronomikum, dodając czasem 
czułe «goląbeczko». Był to utalentowany i miły człowiek, a raczej chłopiec, tęgi, 
czarnowłosy, bardzo żywy. Popularność jego ojca nieco go męczyła, chcial wy
myślić sobie pseudonim, żeby nie mylono go z Komiejem Iwanowiczem (...) 
Chodziliśmy razem na koncerty, do domu Muruziego i do studium Kornieja Iwa- 
nowicza. «Goląbeczko - mówił do mnie Nikołaj Czukowski - niech pani rzuci 
swój instytut i przejdzie na uniwersytet. Tam jest Żyrmunski. Razem rozpocznie- 
my naukę w przyszłym roku»”268.

268 N. Berberowa, Podkreślenia moje. Autobiografia, przel. E. Siemaszkiewicz, Szwaj
caria 1998, Noir sur Blanc, s. 148.

Nina Bierbierowa, wypowiadając uwagi na temat swojego pokolenia, 
podkreśla znaczenie wspólnych doświadczeń młodości:

„W pierwszym gramofonie wzbiera grzmiący glos Szalapina, dzwoni pierw
szy telefon, nad gankiem domu świeci pierwsza żarówka, przed bramą stoi pierw
szy automobil, żeby nas zawieźć na jakieś pole, gdzie będziemy się przyglądać 
lotowi pierwszego płalowca. Ciepły dom, nienawistna mi wylęgarnia - wycho
wuje ludzi, ażeby wypuścić ich w żywioł wojen, rewolucji, oblężeń, bombardo
wań, obozów i egzekucji, w żywioł bomb atomowych. Moje pokolenie jest pierw
szym, które może nie umrzeć, ale rozsypać się w pyl. Transporty kolejowe odjeż
dżające za kolo polarne i statki tonące w oceanach, i śmierć głodowa na miejskiej 
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ławce w stolicy obcego państwa - wszystko jest dla każdego. Nic nie jest przesą
dzone, ale wszystko jest możliwe”269.

Jak wspomina dalej w autobiografii, jej pokolenie jednak nie przepa- 
dło, nie rozproszyło się pomiędzy cmentarzem Billancourt, Szanghajem, 
Nowym Jorkiem, Pragą, ono żyje, gdyż żyją wybitni twórcy, tacy jak 
Władimir Nabokow, Zerwanie naturalnych więzi między pokoleniami, 
zakłócona ewolucja i zmiana pokoleń, a co najważniejsze i najmocniej 
odbiło się na losach kraju - przymusowa emigracja, wszystko to stało się 
zapowiedzią stopniowego kryzysu inteligencji w ramach budowania no
wej kultury socjalistycznej. Nina Bierbierowa wybrała los emigranta, 
Lidia Czukowska nigdy nie opuściła Rosji, choć i ona została zaliczona 
do twórców wyrażających otwarty sprzeciw wobec władzy sowieckiej.

Po przeniesieniu się rodziny w roku 1917 do Piotrogrodu, na postawę 
Lidii Korniejewny wielki wpływ miało - jak wspomniano wyżej - do
jrzewanie w specyficznej atmosferze artystycznego środowiska. Pisarka 
podjęła podobnie jak bracia naukę w słynnym przed rewolucją Gimna
zjum Tagancewej (Tieniszewskoje ucziliszcze).

„Wychowana od dzieciństwa w petersburskim literacko-artystycznym kręgu, 
w młodości znalazłam się również wśród dzieci inteligencji humanistycznej: od
dali mnie do prywatnego Gimnazjum Tagancewej dla dziewcząt, a następnie po 
rewolucji, kiedy nauka stała się koedukacyjna przenieśli do Teniszewskiej Szkoły, 
wcześniej również prywatnej i przeznaczonej wyłącznie dla chłopców (jedyne 15. 
technikum zawodowe). Nauczyciele, co należy do rzadkości, doborowi, wykładali 
u nas i Tynianow, i Sollertinski i Gukowski. Obie szkoły, Gimnazjum Tagancewej 
i Szkoła Teniszewska, miały profil humanistyczny. Z wielkim talentem wykłada
no w Teniszewskiej biologię, matematykę, istniało tam wspaniale urządzone labo
ratorium chemiczne, lecz duszą szkoły w moich czasach był autor książki Dusza 
Petersburga, znawca Hercena, włoskich miast, a także Petersburga, Pawłowska, 
Carskiego, Peterhofu, Ermitażu oraz moskiewskich i podmoskiewskich miejsc 
świętych - Nikołaj Pawłowicz Ancyferow. Był zgrabny, błękitnooki, piękny, bla
dy, dobroduszny, i jak dowiedziałam się po latach - religijny. Wtedy, w tamtych 
czasach, niewielu wiedziało o tym, lecz i mniej domyślni biegali do niego do do
mu, jak do konfesjonału. Nikołaj Pawłowicz stał się wielkim autorytetem moral
nym. Uczniowie starszych klas zadawali mu fundamentalne pytania na temat mi
łości, przyjaźni, stosunku do rodziców. W Teniszewskiej nawet w najbardziej 
głodnym czasie tyfusu plamistego i zamętu nieustannie i z radością prowadzono 
działalność w kółkach zainteresowań: «studia nad Szekspirem», «studia nad wlo- 

269 Tamże, s. 52.
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skim teatrem», «studia nad Ermitażem». Nasi wychowawcy ze wszech sil popie
rali samodzielną pracę społeczną wychowanków”270.

270 Л. Чуковская, В поисках мировоззрения [w:] Сочинения в 2 томах. Том 2: 
Процесс исключения; Открытые письма; Отрывки из дневника; Varia, Москва 2000, 
Гудьял-Пресс, s. 411.

271 Tamże, s. 413.
272 Л. Чуковская, Процесс исключения [w:] Избранное, dz.cyl., s. 442.

Warto dodać, że Uczniowski Komitet wydawał almanachy i czasopi
sma w formie drukowanej i ustnej, gdzie uczniowie prezentowali swoje 
utwory, rozwijał się szkolny teatr pod hasłem: literatura, etyka, honor, 
prowadzony przez Nikołaja Ancyferowa. Przyszła pisarka jako gimna- 
zjalistka miała okazję poznać nowinki literackie, poezję Błoka, Majakow
skiego, Achmatowej, Mandelsztama. Naprzeciw szkoły znajdowało się 
wydawnictwo Literatura Powszechna i rodzeństwo Czukowskich, odwie
dzając między zajęciami ojca, miało okazję poznać członków kolegium 
oraz uczestników prowadzonego przez Komieja Iwanowicza studia. 
W ogóle w tamtych latach często mogło widywać znamienitych przed
stawicieli świata literackiego: Maksima Gorkiego, Aleksandra Błoka, 
Osipa Mandelsztama, Michaiła Kuzmina, Władysława Chodasiewicza, 
Jewgienija Zamiatina, Isaaka Babla, Michaiła Zoszczenkę i wielu innych. 
Lidia Czukowska, wspominając czasy piotrogrodzkie, mówi o swoim 
wielkim uwielbieniu Błoka.

„Już z daleka widząc Aleksandra Aleksandrowicza, wchodziłam do pierw
szych lepszych otwartych drzwi, aby swoim «dzień dobry» nie zmuszać bóstwo 
do odpowiedzi”271 272.

Pisarka przypomina szczególnie swój miesięczny pobyt w akademiku 
Domu Sztuki, gdzie z bliska obserwowała Olgę Forsz, Chodasiewicza, 
Mandelsztama oraz Majakowskiego, który przyjechał z Moskwy, a także 
wspomina uczestnictwo na posiedzeniach Bractwa Serafina na przełomie 
1920/1921 roku, które odbywały się w mieszkaniu Antoniego Słonim
skiego. Jej znajomość ze Słonimskim i z Lwem Łuncem, dobrze zapo
wiadającym się krytykiem, dramaturgiem, aktywnym członkiem grupy 
i autorem manifestu Dlaczego jesteśmy Bractwem Serafina, który odegrał 
dużą rolę w kreowaniu nowych tendencji literackich, pozwoliła przysłu
chiwać się dyskusjom literackim, obserwować z bliska warsztat twórczy 
wybitnych nauczycieli. Opisując po latach swoje kontakty z nimi, a była 
wówczas trzynastoletnią dziewczyną, wymienia Słonimskiego, Zosz
czenkę, Nikołaja Nikitina, Kawierina.
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Ilja Erenburg w eseju Nowa proza wiązał tendencje artystyczne 
Bractwa Serafina z konstruktywizmem. Grupa zaistniała już w roku 1920, 
a formalnie - dopiero w następnym, kiedy wydano almanach w Piotro- 
grodzie. Później opublikowano drugi zbiór utworów w roku 1922 w ber
lińskim wydawnictwie Russkoje Tworczestwo, którego kierunek kształ
tował się pod wpływem przebywającego wówczas na emigracji Aleksieja 
Tołstoja. Bractwo Serafina formalnie istniało do roku 1924, choć nieofi
cjalnie jego działalność była kontynuowana do początku lat 30. Jako 
zwarta grupa literacka, ze stałymi spotkaniami co tydzień, na których 
omawiano twórczość jej członków, oraz z dyskusjami, przetrwała do 
śmierci Lwa Łunca. Stowarzyszenie rozpadło się po roku 1924; jak 
wspomina Konstantin Fiedin: Jego odejście połączyło nas swoją nagło
ścią, tragizmem, zjednoczyło nas, i to było apogeum naszej przyjaźni, jej 
pełny rozkwit, od tego momentu, od tego roku krąg się rozluźnił”27 . 
Członkowie tego stowarzyszenia, oprócz zajmujących później wysokie 
stanowiska we władzach Związku Literatów Fiedina i Nikołaja Tichono- 
wa - pomocnika Gorkiego w organizowaniu wydawnictwa Literatura 
Powszechna i czasopisma „Russkij Sowriemiennik”, gdzie obok Gorkie
go drukowali swoje utwory: Zamiatin, Pilniak, Tynianow, Efros, Czu- 
kowski, byli w różnych okresach szykanowani. W swojej publicystyce 
Lidia Korniejewna powołuje się na Bractwo Serafina jako wzór do naśla
dowania z uwagi na typ wspólnoty oraz naturalne więzi łączące młodych 
ludzi, a przede wszystkim na wartość przyjaźni jako formy relacji inter
personalnych.

273 К. Федин, Собрание сочинений в 12-ти томах, Москва 1986, t. 10, s. 135.
274 Decyzją Lenina zostało deportowanych 160 naukowców, literatów, społeczników, 

ludzi wolnych zawodów. Szerzej pisząna ten temat В. Волков, M. Куликова, Российская 
профессура „под компасом” у власти, „Вопросы истории естествознания и техники" 
1994, nr 2, s. 72.

275 Рог. N. Berberowa, Podkreślenia moje, dz.cyt., s. 145.

Do wspólnych doświadczeń pokoleniowych dołączyła się śmierć Bło- 
ka i aresztowanie w roku 1921 Nikołaja Gumilowa, oraz chemika Micha
iła Tychwińskiego, oskarżonych o działalność kontrrewolucyjną, a także 
w sierpniu 1920 roku wyjazd Biełego, a następnie Remizowa za granicę 
oraz wyjazd Gorkiego i masowa deportacja inteligencji273 274. Według 
wspomnień Bierbierowej nastąpił początek planowanych represji, unice
stwienia dwóch pokoleń275.

W drugim tomie Zapisków o Annie Achmatowej autorka na marginesie 
uwag na temat lektury utworów Wiery Figner, która komentując przeło
mowe znaczenie roku 1921, wśród klęsk poniesionych przez kulturę ro
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syjską wymienia wyłącznie śmierć Kropotkina oraz Korolenki, dodaje 
nazwiska: Blok i N. Gumilow oraz przytacza wypowiedź Achmatowej:

Tak, w sierpniu Blok - powtórzyła Anna Andriejewna. - Ona nie zapo
mniała, dla niej Błok po prostu nie istniał. I nie tylko dla niej. Dla całej warstwy 
nieinteligentnej inteligencji, głuchej na wiersze”276.

276 Л. Чуковская, Записки, t. 2, dz.cyt., s. 58.
277 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой 1952-1962, dz.cyt., t. 2, s. 162-163.
278 Л. Чуковская, Сочинения в 2 томах, dz.cyt., s. 412.
279 Рог. Л. Гинзбург, Человек за письменным столом, Ленинград 1989, s. 107.

Czukowska w refleksji nad swoim pokoleniem wypowiada pogląd, że 
kolejne generacje w zasadzie zatraciły już „znajomość rosyjskiej klasy
ki”. Jej rówieśników interesowała poezja Batiuszkowa, Puszkina, Bara- 
tynskiego, Lermontowa, Niekrasowa, Połonskiego, Feta.

„Działo się tak dlatego, że w młodości, a nawet w dzieciństwie przeżywali oni 
każdą strofę Bloka, Achmatowej, Mandelsztama. Pamiętam, że jako dwunastolet
nie dziewczynki, razem z Żenią Łunc. ukrywałyśmy się w szkolnej szafie (gdzie 
stały mapy geograficzne i inne przybory) i recytowałyśmy na przemian z pamięci 
kolejne fragmenty Nieznajomej, Stowiczego sadu. Nad brzegiem morza. Współ
czesne wiersze porażały, zupełnie jakby to były intymne listy adresowane do nas, 
co w przyszłości okazało się skuteczną drogą do zrozumienia Baratyńskiego 
i Tiutczewa”277.

Wydrukowane pośmiertnie varia w rozdziale W poszukiwaniu światopo
glądu zawierają ważne stwierdzenie:

„Nie tylko znaliśmy na pamięć rosyjską klasyczną i rosyjską współczesną po
ezję i ciągle recytowaliśmy ulubione wiersze - one weszły w nasz byt, w naszą 
codzienność, prozaiczność, w rzeczywistość językową”278.

Obok poczucia przynależności do grupy, cechą konstytutywną poko
lenia była stopniowo rodząca się postawa buntu wobec roli narzuconej 
mu przez władzę. W tym pokoleniu powoli dojrzewa duch sprzeciwu, 
generalnie przeżywa ono również swoją próbę prawdy znajdującą wyraz 
bądź w emigracji sensu stricto, bądź w emigracji wewnętrznej i innych 
formach odcięcia się od komunizmu. L. Ginzburg pisze na przykład 
o braku akceptacji odgórnie narzuconego modelu do naśladowania i nie
uznawaniu ówczesnych oficjalnych autorytetów w nauce279.

W roku 1924 Lidia Czukowska podjęła naukę na kursach organizo
wanych przy leningradzkim Państwowym Instytucie Historii Sztuki (Lite
racki Oddział Kursów Państwowych), gdzie również uczęszczały: Zoja 
Zadunajska, Aleksandra Ljubarska i Tamara Gabbe - redaktorki Dietiz- 
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datu w latach 30. Kursów nie ukończyła; z własnej woli przerwała je tuż 
przed egzaminami na ostatnim, czwartym roku.

Po objęciu władzy Stalin wystąpił z inicjatywą tzw. leninowskiego 
wezwania młodych w szeregi partii, w wyniku którego od lutego do 
sierpnia 1924 roku przyjęto do partii 203 tysiące nowych członków. Zro
dziła się również idea światowej rewolucji. Odbywały się mitingi, gdzie 
demonstrowano siłę nowego mocarstwa wymierzoną przeciw niezado
wolonym kręgom studentów, zawiązywały się nielegalne kółka, w któ
rych obok robotników uczestniczyła młodzież. Z jednym z nich, nielegal
nym kółkiem robotników-wydawców w Leningradzie, los złączył przy
szłą pisarkę. Poinformowana przez koleżankę Katiuszę B. o tajnej organi
zacji, Lidia Komiejewna, choć - jak pisze o sobie - myliła wówczas ha
sła i programy poszczególnych partii, nie była zaiteresowana walką poli
tyczną i w ogóle polityką28, jeden jedyny raz uczestniczyła w nielegal
nym zebraniu tejże organizacji w zimie 1925 bądź 1926 roku. Działalność 
tajnego kółka robotniczego wydawców była skierowana przeciwko bol
szewikom, hasło „precz z bolszewikami” łączono tu z hasłem „niech żyje 
władza radziecka”, co - jak wspomina autorka po latach - budziło jej 
wątpliwości, tym bardziej że w programie partii nie dostrzegała żadnych 
podstaw filozoficznych ani moralnych. Na owym zebraniu dyskutowano 
na temat RSDRP, bolszewików, mieńszewików, lewych i prawych ese- 
rów. Czukowską zaintrygowała wypowiedź starego bolszewika: „ukradli 
nam rewolucję”. Słowo rewolucja miało w jego ustach charakter sakral
ny.

280 Por. Л. Чуковская, В поисках мировоззрения [w:] Сочинения в 2 томах. Том 2, 
dz.cyt., s. 402.

281 Tamże, s. 402.

„Barykady, katorga, zesłanie, rozłąka z rodziną, śmierć przyjaciół, areszty, 
odejścia, znowu barykady... Potem - zwycięstwo, a potem Przepiękną Damę, Re
wolucję przechwycili zabrali napastnicy, bolszewicy”280 281.

Czukowską ma wątpliwości, czy sytuacja inteligencji rosyjskiej była
by lepsza w przypadku zwycięstwa marynarzy z Kronsztadtu, choć zwra
ca uwagę na nieludzki charakter rozprawy z nimi, czy też gdyby zwycię
stwo odniosła frakcja starych bolszewików, eserów, i wyraża zastrzeże
nie, że i oni uznawali inteligencję za „burżujów”. Odpowiedź starego 
bolszewika, jak skomentowała w dalszej części tekstu, potwierdziła jej 
obawy.

Pisarka została aresztowana w lecie 1926 roku pod pretekstem prze
chwycenia tekstu odezwy przepisanej przez koleżankę Katiuszę B. na 
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maszynie Komieja Iwanowicza. Po dokładnej rewizji mieszkania zatrzy
mano ją, wówczas studentkę drugiego roku, i przesłuchiwano, zadając 
w kółko te same pytania: o nazwiska oraz kto jest autorem odezwy. Poza 
formą przesłuchania nie zastosowano wobec niej innych represji. Za po
ręczeniem została zwolniona z aresztu i po rozpatrzeniu sprawy, z uwagi 
na młody wiek, skazana na trzy lata zesłania do Saratowa. Katiuszę ska
zano na pięć lat zesłania do Taszkientu, robotnicy od których wyszła ta 
odezwa, otrzymali wyroki wieloletniego więzienia, a nawet zesłania na 
Syberię. Z powodu choroby wyjazd Czukowskiej do Saratowa nastąpił 
z opóźnieniem, w grudniu 1926 roku. Saratów, jeden z łagodniejszych 
etapów dla zesłańców, był dla pisarki miastem okrutnym, z uwagi na 
odmienne środowisko, w którym nie mogła się zaadoptować, znaleźć 
odpowiedniego mieszkania ani pracy, gdyż GPU odbierało paszport ze
słańcom, a bez tego dokumentu była z kolei pozbawiona możliwości 
studiowania czy zarobkowania; ponadto musiała się meldować 
w urzędzie w każdy poniedziałek.

Swoje kontakty z zesłańcami ograniczyła do kwestii zasadniczych, 
życiowych (nie podzielała ich przekonań, nie czytała tajnej literatury), 
jednak spotkania z zesłańcami odcisnęły na jej psychice niezatarte piętno. 
Brak więzi duchowej i poczucie krzywdy, że nawet najbliżsi obwiniająją 
o coś, do czego zupełnie się nie poczuwała - nie była w żaden sposób 
związana z tajną organizacją - utrudniały jej porozumienie z otoczeniem. 
Wtedy również pojawiły się pierwsze symptomy rozejścia z bratem Ni
kołajem. Kiedy Nikołaj odwiedził ją w czerwcu 1927 roku i ostro potępił 
jej postępowanie za to, że przysparza trosk rodzicom robiąc głupstwa, 
których nie da się naprawić, a droga, jaką obrała, nie przynosi dobra ani 
jej samej, ani społeczeństwu, zrozumiała swoją wyższość nad bratem 
w sensie zdobytego już doświadczenia życiowego, pogłębionej refleksji 
nad radziecką rzeczywistością, dostrzegła różnice w ich sposobie myśle
nia i postrzegania świata.

Wspominając tamte czasy, pisarka przytacza znamienny fakt swojej 
biografii, mianowicie jej udział w kwietniu 1927 roku w charakterze 
dyplomowanej stenografistki (zmobilizowano wówczas wszystkie najlep
sze stenografistki w mieście) w Saratowskim Zjeździe Kraju Rad, gdzie 
słowo podsumowujące obrady wygłosił Anatolij Łunaczarski, którego 
poznała w wieku trzynastu lat. Łunaczarski w czasie trwania całego zjaz
du przyglądał się jej bacznie, ale jak wspomina, nie poznał, lub też nie 
chciał poznać282. Lidia Korniejewna stenografowała jego przemówienie, 

282 Tamże, s. 415.
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jednak nie miała na tyle odwagi, by wysłać bilecik z prośbą o kontakt. 
Miała poczucie winy wobec ojca, że może go z racji swej obecnej sytu
acji - statusu zesłańca - kompromitować. W ogóle, jak wynika z ówcze
snej korespondencji, prosiła ojca, aby w jej sprawie nie interweniował283.

283 Tamże, s. 416.
284 Por. В. Корнилов, Вы как целая эпоха, „Кнжное обозрение”, 1990, 21 IX.
285 К. Чуковский, Дневник 1901-1929, dz.cyt., s. 273.

Lidia Korniejewna przebywała w Saratowie do 13 września 1927 ro
ku. Władimir Korniłow wyraźnie podkreślał, że na zesłaniu, gdzie pro
wadzili ostre spory mienszewicy, eserowcy i anarchiści, samotność Czu- 
kowskiej, której obca była wszelka polityka partyjna, pogłębiała się jesz
cze bardziej z powodu odmiennych zainteresowań literackich. Jesienino
wi przeciwstawiała Błoka, którego od dzieciństwa uważała za wspaniałe
go poetę284. Warto dodać, że na zesłanie jechała z tomikiem wierszy Bło
ka, który ofiarował jej Korniej Iwanowicz, a w Saratowie odkryła prozę 
Marcela Prousta.

15 września 1927 roku powróciła do Leningradu z zesłania, a już 
w październiku GPU wezwało ją na ulicę Gorochowaja 4, gdzie uzyskała 
informację, że została zwolniona przedterminowo dzięki interwencji 
i poręczeniu przedstawicieli rządu: wybitnego dyplomaty Maksima Li
twinowa i matematyka Jakowa Szatunowskiego - przyjaciół Komieja 
Iwanowicza.

Pod datą 12 czerwca 1924 roku Czukowski pisał w Dzienniku 
o ogromnej sile duchowej i pragnieniu aktywnego działania, jakie cha
rakteryzowały jego córkę w odróżnieniu do syna Nikołaja.

„Kola sennie, lekko, w sposób niezauważalny przeszedł przez rewolucję, 
przez Teniszewskie Gimnazjum - niczego nie dotykając, bez szumu. Teraz 
w uniwersytecie również nie zauważał ani nauki, ani tego, co działo się wokół”285.

Lidia Korniejewna, przeciwnie, jako przedstawicielka drugiego po
kolenia inteligencji w rodzinie Czukowskich w sposób organiczny przy
swoiła sobie szereg istotnych komponentów inteligenckiego wzorca: 
w odróżnieniu od brata, przejawiała nie tylko, jak wspomniano wyżej, 
krytyczne podejście do rzeczywistości i obowiązującej ideologii, ale 
przede wszystkim zasadę służenia dobru ogółu i poświęcenia się w imię 
realizacji norm moralnych oraz w obronie prawdy. Na przykładzie rodzi
ny Czukowskich widoczny jest proces zmiany statusu inteligencji, jej 
przechodzenie w szeregi inteligencji radzieckiej, co zaznaczyło się 
w postawie brata Nikołaja, w jego wąsko pojętym pragmatyzmie, 
a w życiu osobistym przekładało się niekiedy na brak poczucia odpowie
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dzialności moralnej za czyny, np. przytoczone przez pisarkę stanowisko 
Nikołaja w sprawie Borisa Pastemaka. Jako człowiekowi wykształcone
mu, udało mu się jednak, choć w ograniczonym zakresie, poprzez własną 
działalność literacką, realizować przynależną inteligencji rolę, która 
w sferze aktywności społecznej pozwala na osiągnięcie owego minimum, 
ratującego społeczeństwo przed nieuniknionym umysłowym i duchowym 
rozkładem, i niezaprzeczalnie wiąże się z taką sferą wartości, jak nieza
leżność zawodowa. Generalnie radziecka inteligencja utraciła tradycyjne 
poczucie misji wobec spadku jej znaczenia społecznego, udało jej się 
jednak w latach 20. i na początku 30. uzyskać względną samodzielność 
w sferze profesjonalnej, co miało duże znaczenie dla świata nauki czy 
literatury.

Chęć realizacji siebie poprzez słowo, charakterystyczne dla wielu 
przedstawicieli młodego pokolenia dążenie do przyjęcia społecznej roli 
pisarza, w ówczesnej sytuacji historyczno-pol¡tycznej zmusiła wielu auto
rów do określenia się wobec władzy i jedynie słusznej idei i podporząd
kowania się normatywnej estetyce. Przyjęta w roku 1925 rezolucja 
O polityce partii w zakresie literatury pięknej oraz powstanie Rosyjskiej 
Asocjacji Proletariackich Pisarzy (RAPP) ukierunkowały proces upartyj
nienia literatury. Taka sytuacja sprzyjała zjawisku tzw. rozdwojonej 
świadomości, i jak zauważa Oleg Ałtajew286, charakteryzując radziecką 
inteligencję: choć większość pogardzała systemem, istniała szczególna 
symbioza między nim a inteligencją. Intelektualiści byli zaangażowani 
w „produkowanie narzędzi swego zniewolenia” i nagradzani za wykona
ne zadania. Trudno nazwać to wyłącznie konformizmem, gdyż taka po
stawa zawierała również elementy służalczości połączone z cierpiętnic- 
twem i dostojewszczyzną287.

286 О. Алтаев, Двойное сознание интеллигенции и псевдо-культура, „Вестник 
русского студенческого христианского движения”, Париж-Нью-Иорк 1970, пг 97.

287 Tamże, s. 7.

Już wysunięty w drugiej połowie lat 20. postulat, aby pisarze publicz
nie określali swój stosunek do partii, znalazł wyraz w różnych formach 
samokrytyki. W przypadku twórców, którzy pragnęli zachować własną 
koncepcję człowieka, wizję świata i estetykę, zastosowano formy repre
syjne. W roku 1929, w rezultacie kampanii zainicjowanej przez CK, na 
której czele stanęli rappowcy, wymierzonej przeciw Zamiatinowi i Pil- 
niakowi, których poddano sądowi RAPP-u, co zakończyło się publicz
nym pokajaniem w przypadku Pilniaka i słynnym Zamiatinowskim Li
stem do Stalina w roku 1930, umocnił się Wszechrosyjski Związek Pisa
rzy Radzieckich, a literatura przeszła na usługi władzy. Według współ
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czesnego krytyka E. Dobrienko288 289, prawdziwymi produktami socrealizmu 
stali się ludzie. „Socrealizm - to nie tworzenie tekstów, to tworzenie 
życia (tworczestwo żyzni)”269. Dla wspomnianego autora mniej ważne jest 
pytanie, kto był niezgodnie z prawem represjonowany, a kto został laure
atem nagrody Stalina, chociaż to drugie nie wykluczało represji, nato
miast sprawą podstawową było powstanie nowej generacji twórców290. 
W ogóle autor traktuje socrealizm jako dziedzictwo całej rewolucyjnej 
kultury, poczynając od jej dziewiętnastowiecznych korzeni i odwołując 
się do tradycji raznoczyńców.

288 E. Добренко, Формовка советского писателя. Социальные и эстетические 
истоки советской литературной культуры, Санкт-Петербург 1999.

289 Tamże, s. 12.
290 Tamże, s. 13.
■9I Л. Гинзбург, И заодно с правопорядком [w:] Человек за письменным столом, 

Ленинград 1989, s. 318.

Rok 1929 miał wszelkie znamiona sytuacji przełomowej w związku 
z odrzuceniem dotychczasowych form i wartości kultury, likwidacją or
ganizacji literackich, instytutów naukowych, reorganizacją wydawnictw. 
Pojawiły się wyraźne symptomy rozbicia pokolenia, którego rozpad do
pełnił się w latach 30. Lidia Ginzburg daje następującą charakterystykę 
owego zjawiska:

„Moje pokolenie i moje środowisko przeszło przez różne stadia - zawsze pod 
silnym ciśnieniem czasów. Dorastanie i wczesna młodość - pasywny udział 
w wielkich wydarzeniach wojny światowej i rewolucji. Lata dwudzieste - to dla 
mnie Instytut Historii Sztuki, włączenie się w nurt kulturalno-historyczny, jakby 
przeciwstawiający się epoce, choć w rzeczywistości to ona sama go zrodziła (...). 
Wydawało się nam - choć niedługo - że jesteśmy pierwszymi działaczami rozpo
czynającego się nowego etapu kultury. Zamiast tego w trzydziestych-czterdzie- 
stych latach zaanektowała nas epoka stalinizmu i wojny ze wszelkimi konsekwen
cjami”291.

Lidia Komiejewna rozpoczęła w roku 1928 pracę w leningradzkim 
oddziale wydawnictwa Gosizdat, kierowanym przez Samuiła Marszaka 
(1887-1964), gdzie pracowała do słynnego pogromu, a więc jedenaście 
lat. Zajęcia w redakcji zbiegły się z jej pierwszymi tłumaczeniami i pró
bami prozatorskimi. Wraz z bratem przetłumaczyła na język rosyjski 
książkę angielskiego autora E. Barrow Syn Tarzana.

Dział Literatury Dziecięcej leningradzkiego Gosizdatu, który powstał 
w roku 1924 z inicjatywy Komieja Czukowskiego i od roku 1925 kiero
wany był przez Marszaka, początkowo skupiał utalentowanych młodych 
poetów, takich jak: Jewgienij Szwarc, Nikołaj Olejników, Nikołaj Czu- 



Dylematy rosyjskiej inteligencji 109

kowski; tu odbywał praktykę także Iraklij Andronikow. Jak wspomina 
Nikołaj Czukowski, z tym działem związani byli: Aleksander Wwiedien- 
ski, Daniił Charms, Nikołaj Zabołocki. Choć Marszak kierował Dzia
łem Literatury Dziecięcej i dwoma wydawanymi przez ten dział czasopi
smami „Jeż” i „Cziż”, gdzie opublikowała swoje pierwsze utwory Lidia 
Korniejewna, to wielki wpływ na kierunek czasopism, a w konsekwencji 
i na kształt ówczesnej literatury dla dzieci, mieli młodzi poeci292 293. Na 
początku lat 30. Marszak zwolnił nieoczekiwanie większość współpra
cowników"94. Dział Literatury Dziecięcej przekształcił się w Dietizdat - 
instytucję, która stała się zaprzeczeniem dotychczasowego stylu pracy295 *.

292 H. Чуковский. Литературные воспоминания, Москва 1989, Советский 
писатель, s. 245-279.

293„В эти годы были созданы лучшие сказки моего отца и Маршака... Но почему- 
то забыты другие сказки, созданные почти в то же время и по-своему столь же 
блистательные, - сказки Хармса, Введенского и Евгения Шварца”, Н. Чуковский, 
Литературные воспоминания, dz.cyt., s. 257.

294 „Просто Маршак, всегда обладающий острейшим чувством времени, тоже 
ощущал грань, отделявшую двадцатые годы от тридцатых. Он понимал, что пора 
чудачеств, эксцентриад, дурашливых домашних шуток, неповторимых дарований 
прошла. В наступающую новую эпоху его могла только компрометировать связь 
с нестройной бандой шутников и оригиналов, чей едкий ум был несклонен 
к почтительности и не признавал никакой иерархии. И он, подчиняясь своему 
безошибочному практическому инистинкту, стал отделываться от прежних 
приятелей и соратников”. Tamże, s. 269.

295 „В Детиздате всё было чинно, как в настоящем учреждении, - пи смеха, ни 
шуток. В новом его штате не было ни Олейникова, ни Шварца, ни Андроникова. Их 
место заняли четыре девушки, грамотные, лишенные особых дарований, но набожно 
влюбленные в Маршака и верившие только в «редактуру»...” Tamże, s. 269.

"96 Tamże, s. 419.

W tym kontekście, a równocześnie ważne z punktu widzenia kariery 
zawodowej Lidii Korniejewny okazało się zainteresowanie Marszaka 
początkami jej twórczości.

„Marszak ukazał mi się znowu z jak najlepszej strony. Trzy dni temu wysłu
cha! początku książki Lidii - i odniósł się z wielkim entuzjazmem, gorąco, w spo
sób młodzieńczy (...). Wczoraj wracałem z nim do domu i nieco sentymentalnie 
stwierdził, że znudziło mu się puste i bezczynne życie, chce się wyrwać z Gosiz- 
datu. chce dyskutować o rzeczach wyższych, jak w czasie jego spotkania z Tatli- 
nem

- pisał Korniej lwanowicz. Utwór Lidii Czukowskiej, o którym wspomi
na ojciec, był poświęcony Tarasowi Szewczence. Rozdział dotyczący 
dzieciństwa ukraińskiego poety, zatytułowany Krzywda Tarasu (Taraso
wa bieda), opublikowano w 1928 roku w czasopiśmie „Jeż” nr 2. Artykuł 
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ukazał się pod pseudonimem Aleksiej Ugłow. Czukowska debiutuje za
tem jako autorka literatury dla dzieci i młodzieży, krytyka za jej właściwy 
debiut literacki uznała jednak utwór Leningrad - Odessa (1928). Opo
wieść o Tarasie Szewczence. Dzieciństwo i młodość (Powiesi' o Tarasie 
Szewczenko. Dietstwo i junostj ukazała się drukiem w roku 1930, kolejna 
opowieść Na Wołdze (Na Wołgie) w roku 1931297. Do literatury młodzie
żowej pisarka powróciła jeszcze wiatach późniejszych. Od roku 1940, 
kiedy pojawia się jej opowieść poświęcona dekabrystom Historia jednego 
powstania (lstorija odnogo wosstanija), publikowała utwory pod wła
snym nazwiskiem.

297 Debiut literacki, jak wspomina w swoim dzienniku Korniej Czukowski pod datą 
7 sierpnia 1921, poprzedzał utwór sceniczny: „Lidia napisała bardzo zabawną sztukę 
Karakakula, jednak tekst jej zaginął” - К. Чуковский, Дневник, dz.cyt., 1.1, s. 178.

298 К. Чуковский, Дневник 1901-1929, dz.cyt., s. 465.
299 Por. К. Чуковский, Из дневника 1932-1969, „Знамя” 1992, nr 1, s. 173.
300 Tekst artykułu był drukowany w almanachu o orientacji liberalnej - „Litieratumaja 

Moskwa” 1956, nr 2.

Widmo terroru

Pod koniec lat 20. mówiono o Marszakowskiej linii w literaturze, 
o „redakcji Marszaka”. W dzienniku Czukowskiego pod datą 2 lutego 
1929 roku znajdujemy następującą charakterystykę:

„Marszak jest takim człowiekiem, że rozmowa z nim sprowadza się do mo
nologu. On mówi - i pozwala tylko na nieśmiałe repliki. Dyktuje temat rozmowy. 
W ogóle to pushing and dominating personality. Jego push jest kolosalny. Wszy
scy wokół powinni podejmować tylko te tematy, które go interesują”298.

W tym samym czasie wspominał, że praca w redakcji Marszaka była 
dla niego samego prawdziwą szkołą literatury. Uważał natomiast, że jego 
córka powinna sama pisać, a nie redagować, choć pracuje z wielką ener
gią i prostotą, ze szkodą jednak dla radzieckiej literatury dziecięcej299 300. 
Długoletnia znajomość Marszaka z ojcem, uznanie ze strony Gorkiego, 
praca redakcyjna Marszaka na polu literatury dziecięcej oraz występowa
nie w obronie zagrożonych twórców, a zwłaszcza w sprawie „czukowsz- 
czyzny”, miały wpływ na przyjazny stosunek i powstanie w okresie póź
niejszym książki Lidii Czukowskiej W laboratorium redaktora (W łabo- 
ratorii riedaktora, 1960), nawiązującej do artykułu z roku 1956 Robocza 
rozmowa (Raboczij razgowor)3 . W rozdziale poświęconym Marszakowi 
autorka informuje o wspaniałych odkryciach redaktora - wybitnych pu
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blikacjach między innymi Gajdara, Pantielejewa, Siergieja Siergiejewa- 
-Censkiego, Antona Makarenki, o redaktorskich spotkaniach z Zoszczen- 
kąw połowie lat 30., współpracy zM. Iljinem, Matwiejem Bronsztejnem, 
pisze o nagonce na redakcję w roku 1929, kiedy sam Gorki wystąpił 
w obronie z artykułem Przeciw kłamstwu i oszczerstwom (Protiw łży 
i kliewiety) oraz o pogromie w roku 1937 leningradzkiej redakcji dziecię
cej. W tym cyklu esejów zostały omówione, na podstawie licznych przy
kładów, utwory Korolenki, Gorkiego, Wiery Panowej i innych autorów 
oraz przedstawione główne zasady pracy współczesnego redakto- 
ra-stylisty z tekstem literackim. Pisarka postuluje odejście od metody 
arytmetycznej, polegającej wyłącznie na eliminowaniu powtarzających 
się elementów językowych. Książka zdradza wyraźne zainteresowanie 
i pewien wpływ formalizmu rosyjskiego; jeden z rozdziałów (siódmy) 
stanowi w całości omówienie metody pracy redakcyjnej Marszaka301.

301 Rozdział len został opublikowany jako samodzielna całość - por. Л. Чуковская, 
Маршак редактор. (К 75-летию со дня рождения С.Я. Маршака) [w:] Детская 
литература, Москва 1962, nr 1, s. 12-103.

3 Рог. Г. Горелик, В. Френкель, Матвей Петрович Бронштейн, Москва 1990 
oraz rozszerzona wersja angielska z 1994 roku.

303 О первом этапе творческой дискуссии в ленинградской организаций ВССП, 
„Литературная газета” 1931, 5 августа.

Lidia Korniejewna w roku 1929 wstąpiła w związek małżeński z lite
raturoznawcą i krytykiem Cezarem Wolpe (1904-1941). Z tego małżeń
stwa ma córkę Helenę urodzoną 6 sierpnia 1931 roku. Małżeństwo trwało 
jednak krótko. Czukowska wyszła powtórnie za mąż w roku 1934 za 
Matwieja Bronsztejna (1906-1938), doktora nauk fizyczno-matema- 
tycznych, autora wielu prac naukowych, o których z uznaniem wypowia
dał się Andriej Sacharow, oraz książek popularnonaukowych. Bronsztejn 
był również literatem, współpracującym, jak zaznaczono wyżej, z redak
cją Marszaka, człowiekiem o encyklopedycznej wiedzy, erudytą, znał 
literaturę amerykańską, francuską, starogrecką, był ponadto biologiem, 
egiptologiem, paleontologiem302.

Początek lat 30. to preludium do Epoki Wielkiego Terroru i Strachu, 
nie wszyscy zdawali sobie jednak sprawę, jakie negatywne zmiany nastą
piły w świadomości młodego pokolenia - samokontrola, samocenzura, 
zahamowanie tempa rozwoju aktywności twórczej. Każda próba przeciw
stawienia się presji zewnętrznej powodowała utrwalanie się przekonania 
o niemożliwości zmian nie tylko na gruncie literackim. W związku 
z opracowaną w latach 20. „produktywną teorią twórczości”, w roku 
1931 „Litieraturnaja gazieta” zamieściła artykuł redakcyjny303, w którym 
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stwierdzono, że większość tzw. współwędrowców (poputcziki) przeszła 
na stronę pracujących mas i buduje socjalizm. Wymienione zostały 
książki M. Słonimskiego Foma Kleszniew i Tichonowa Koczownicy (Ko- 
czewniki). Pośród tych, którzy jakoby sprzyjali interesom wroga klaso
wego, pojawiły się między innymi nazwiska K. Waginowa i L. Doby- 
czina. We wspomnianym artykule zwrócono uwagę, że leningradzcy 
pisarze niezbyt skutecznie walczą z Zamiatinem, który niczym się nie 
różni od przedstawicieli białej emigracji. To wystąpienie redakcyjne 
świadczyło o zaostrzających się tendencjach sowietyzacji kultury. Upo
litycznienie, polegające na zawłaszczeniu ideologicznym, nastąpiło na 
IZjeździe Pisarzy, który odbył się w 1934 roku. Koncepcja socjalistycz
nego realizmu nadała literaturze wyłącznie funkcje ideologiczne 
i dydaktyczne304 305. Proces kształtowania już od lat 20. totalitarnego modelu 
kultury został wzmocniony przez terror polityczny.

304 Рог. А. Гугнин, Эмпирические размышления о том, как мы „перегнали" 
мировую литературу, .Литературное обозрение’’, 1989, пг 8, s. 34.

305 А. Julius, Lidija Cukovskaja. Leben und Werk, München 1995, s, 17. „Fast zehn 
Jahre spater, im Jahre 1935, versuchte der NKVD, Cukovskaja auf Grund dieser vorzeiti
gen Entlassung unter Druck zu setzen, indem man dazu aufforderte, zum Zeichen ihrer 
Dankbarkeit inoffizielle Mitarbeiterin des staatlichen Geheimdienstes zu werden”.

Trudną sytuację na początku lat 30. obrazują krwawe polityczne pro
cesy nad byłymi oponentami - bolszewikami, mienszewikami, eserami. 
Dyskusje w partii zakończone w roku 1936 słynnym procesem moskiew
skim w sprawie Zinowiewa i Kamieniewa, kolejne procesy: Piatakowa, 
Radka, Sokolnikowa oraz prawicowej opozycji (Bucharin, Ryków, 
Kriuczkow, Rakowski), zbiegły się ze śmiercią Gorkiego (1936). Termin 
„wróg ludu”, szeroko później stosowany podczas rozprawy z Trockim 
i jego zwolennikami, już od listopada 1934 roku stał się oficjalnym ter
minem prawniczym; w tym samym czasie uproszczono również procedu
rę sądową. W tej skomplikowanej politycznie sytuacji Lidia Czukowska, 
poddając się oficjalnej propagandzie, w związku ze swoim wcześniej
szym aresztowaniem i zesłaniem w roku 1926, jakby uprzedzając fakty, 
stała się nieoficjalnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa. 
Wspomina o tym Annette Julius . W roku 1935 pisarka uległa autory
tarnej mentalności, która była bardzo silnie w społeczeństwie utrwalana. 
Erich Fromm w książce Ucieczka od wolności opisał owe psychospołecz
ne mechanizmy, prowadzące do rezygnacji z własnej rozumnej odpowie
dzialności na rzecz ślepego posłuszeństwa względem jakiegoś wodza, 
któremu w przypadku rządów Stalina zostało poddane społeczeństwo 
radzieckie. Ten fakt został przez nią wkrótce uświadomiony, nastąpiła 
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zmiana jej orientacji. Sama pisarka tak skomentowała własne postępowa
nie:

,,Na każdego człowieka przychodzi czas, kiedy prawda ściska za gardło i na 
zawsze zniewala, zdobywa duszę; nie jest to czas jednakowy dla wszystkich: du
sza jest ciemna, drogi są kręte. Stało się to ze mną, kiedy w katowniach mojego 
rodzinnego miasta polała się krew. Zbyt późno otworzyły mi się oczy? Tak, 
oczywiście: że też nie przebudziłam się wcześniej, na przykład w latach kolekty
wizacji, w końcu jednak przebudziłam się”306 307 308.

306 Л. Чуковская, Просесс исключения [w:] Избранное, dz.cyt., s. 485.
307 Por. A. Drawicz, A może powiedzieć „nie”, przekroczyć rubież [w:] Antologia wol

nej literatury rosyjskiej, Warszawa 1992, s. 10.
308 Tytuł utworu jest związany z aktem rehabilitacji Bronsztejna wydanym w roku 

1957, dziewiętnaście lat od jego śmierci, gdzie w rubryce „przyczyna śmierci” i „miejsce 
śmierci” jest puste miejsce, po rosyjsku probiel - proczerk. Por. Л. Чуковская, Сочинения 
в 2 томах. Том 2, dz.cyt., s. 432-433.

309 И. Тосунян, Завещание Люше. Вспоминая Лидию Корнеевну Чуковскую, 
„Литературная газета” 1996, 19 июня, nr 25 (5607), s. 6.

310 Przyjaciel męża, matematyk Gersz Jegudin zadzwonił z Leningradu do Moskwy 
i uprzedził, że funkcjonariusze NKWD przyszli po pisarkę.

Proces kształtowania niezależnej myśli rosyjskiej i wolnej literatury 
nastąpił, kiedy Czukowska stała się już dojrzałym twórcą. Natomiast 
pierwsze trzydziestolecie władzy radzieckiej, czas jej debiutu i rozpoczę
cia działalności literackiej i redakcyjnej, w zasadzie nie zna zjawiska 
literatury wolnego obiegu 01.

Rok 1937, apogeum terroru, był związany z tragedią narodową i oso
bistą. Biografia pisarki stanowi odbicie tragicznego losu, który ponownie 
dotknął ojców i dzieci. W sierpniu 1937 roku został aresztowany jej drugi 
mąż, Matwiej Bronsztejn, i następnie rozstrzelany 18 lutego 1938 roku 
(według danych z 15 maja 1957, dotyczących jego rehabilitacji). 
O śmierci męża swojej córki wiedział od kwietnia 1939 roku wyłącznie 
Korniej Iwanowicz. Należy przypomnieć, że Lidia Korniejewna nie 
ukończyła powieści autobiograficznej zawierającej wspomnienia 
o aresztowanym i rozstrzelanym Matwieju Bronsztejnie, opartej na ar
chiwalnych dokumentach, zatytułowanej Miejsce puste (Proczerk)™. 
W dwutomowym wydaniu pośmiertnym z 2000 roku ukazał się jeden 
rozdział tych nieukończonych wspomnień. Według relacji córki Hele
ny309 310, w latach 90. otworzono dostęp do archiwów KGB, dokumentów 
ofiar z lat 30. Ze sprawy Bronsztejna wynika, że został on rozstrzelany 
dziesięć minut po ogłoszeniu wyroku.

Pisarka jjako żona „wroga ludu” cudem uniknęła śmierci, opuszczając 
Leningrad3 ; po aresztowaniu męża przebywała w Kijowie, następnie 
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u jego rodziców w Werzelu (pod Kijowem), a potem w Jałcie. Po otrzy
maniu listu od ojca powróciła w lutym 1939 roku do Leningradu, gdzie 
zastała mieszkanie rozgrabione i nowego lokatora, który zawłaszczył 
także pamiątki po mężu - etażerkę, biurko, zegar. Ta ucieczka uratowała 
ją jednak od łagru. Sprawa Bronsztejna wiązała się ściśle z historią lenin- 
gradzkiej redakcji kierowanej przez Marszaka. Jej współpracownicy, jak 
pisze Lidia Komiejewna w drugim tomie Zapisków o Annie Achmatowej, 
byli aresztowani już po zabójstwie Kirowa w roku 1935, np. Raisa Wasi- 
lewna. Jesienią 1937 roku zostali aresztowani bądź przebywali w więzie
niach i w obozach związani z dziecięcą redakcją literaci, między innymi 
Nikołaj Zabołocki, a także redaktorzy Ljubarska oraz Gabbe i naczelny 
redaktor czasopism „Jeż” i „Cziż” Nikołaj Olejników.

„Pytanie, dlaczego nie zostali aresztowani, a jedynie zwolnieni z pracy dwaj 
redaktorzy - Z. Zadunajska i L. Czukowska - stawiali w sposób otwarty na ze
braniach pisarzy i zebraniach wydawnictwa prowokatorzy i stukacze”311.

311 Л. Чуковская, Записки, l. 2, dz.cyt., s. 569.
312 Л. Чуковская, Процесс исключения, dz.cyt., s. 431.
313 Pisze o tym Jurij Dombrowskij w swoich utworach, np. Moskiewska ulica.

Należy dodać, że współpracownik Marszaka, poeta Daniił Charms, 
ocalony w roku 1937, aresztowany ponownie w 1938, zginął w więzieniu 
w oblężonym Leningradzie w 1942 roku.

„W latach 1937-1939, kiedy jedni spośród towarzyszy Samuiła Ja- 
kowlewicza byli aresztowani i przepadli, ktoś na bardzo długo, a ktoś na 
zawsze, on próbował - zdarzało się, że i z powodzeniem - bronić nie
sprawiedliwie prześladowanych”312 313 - zaświadcza Czukowska.

GUŁag, jako jeden z elementów stalinowskiej modernizacji Rosji 
w latach 1928-1938 pochłonął masę ofiar. Czukowska, uświadomiwszy 
sobie, jak wielka jest cena tych przemian, odważyła się napisać książkę 
o tamtych czasach. Niestety, pierwszy znaczący w jej dorobku utwór 
o latach terroru zatytułowany Sofia Pietrowna (1939-1940) mógł się 
oficjalnie ukazać w Rosji dopiero 40 lat od chwili jego powstania.

Pomimo terroru, pod koniec lat 30. w świadomości pokolenia Czu- 
kowskiej rozpoczął się proces odzyskiwania wolności wewnętrznej. Jed
nak atmosfera polityczna tamtych lat - stosowane przez państwo mecha
nizmy - łamała wielu, którzy przetrwali 1937 rok31 ; ponadto kształtowa
nie się nowego oblicza kultury w systemie totalitarnym skutecznie wpły
wało na eliminowanie twórców obcych ideologicznie pod względem 
estetyczno-artystycznym i moralnym. Stopniowo z literatury rosyjskiej 
usuwano kolejne nazwiska wybitnych autorów: Biełego, Zamiatina, Pil- 
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niaka, Michaiła Bułhakowa, Andrieja Płatonowa, Mandelsztama, Charm- 
sa itd. Wyraźnie zaznaczyła się niemożliwość integracji twórców poza 
instytucjami budującymi system totalitarny. W okresie wielkiego terroru, 
którego celem było ubezwłasnowolnienie mas, system narzucił inteligen
cji, całemu światu kultury jednoznaczną rolę: twórca powinien być ide
ologiem. Dla wielu pisarzy ta rola społeczna była nie do przyjęcia, sta
wiała ich w dwuznacznej sytuacji, wywołując poczucie zdrady swojego 
powołania czy też misji. Kult państwa i wodza bezpośrednio dotykał przy 
tym moralności, domagając się odwrócenia naturalnego porządku świata, 
a ingerencja w czysto duchowe sprawy ludzkie - odrzucono na drodze ku 
świetlanej przyszłości to, co uznawano dotąd za sens i cel człowieczeń
stwa - machina przemocy, śmierć, pogarda - to wszystko sprzyjało uni
cestwieniu prawdziwej społeczności na rzecz zbioru jednostek trzyma
nych mocno w cuglach przez instytucje władzy zgodnie z dyktatem partii. 
Nie było miejsca na przestrzeń, gdzie jednostka istnieje dla siebie.

Nowe wyzwania', wojna, kosmopolityzm

Procesu ucieleśnienia socjalizmu w ZSRR nie przerwała i II wojna 
światowa, choć przyniosła nowe doświadczenia i nowe zagrożenia. Woj
na częściowo obaliła jednak wiarę w terror jako środek budowy społe
czeństwa i nowego człowieka usprawiedliwiający każdą cenę i ofiarę dla 
osiągnięcia tych celów, która towarzyszyła wielu pokoleniom oraz mit 
o stworzeniu sprawnego organizmu gospodarczego, potęgi ekonomicznej 
i militarnej.

Lidia Czukowska na miesiąc przed wybuchem wojny, 15 maja 1941 
roku, zmuszona była opuścić Leningrad, gdyż doszła do niej informacja, 
że NKWD na mocy „dokumentu o 37” dokonuje kolejnych aresztowań.

„Pierwsza ucieczka uratowała mnie od obozu. Ratując się, wiedziałam, dla
czego, po co i przed czym uciekam. Druga ucieczka, jak się potem okazało, ura
towała mnie od dwóch śmierci na raz: obozu i tej, która nikomu jeszcze nie była 
znana, jeszcze się nie narodziła-od leningradzkiej blokady”314.

314 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой 1938-1941, Paris 1984, YMCA- 
PRESS, t. l.s. 8.

Po przyjeździe do Moskwy pisarka poddała się operacji w Instytucie 
Endokrynologii.

W związku z wybuchem wojny z Niemcami 28 lipca 1941 roku, wraz 
z rodzinami moskiewskich pisarzy, córką Heleną (Ljusza) oraz z synem 
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młodszego brata Borisa, który zginął jesienią 1941 roku w walkach pod 
Moskwą, została ewakuowana do Czystopolu, gdzie odbyło się jej słynne 
spotkanie z Mariną Cwietajewą, opisane we wspomnieniach Przedśmier- 
cie (Priedsmiertije, 1981). Do Czystopolu przyjechała również Achma
towa, a następnie odbyły wspólną podróż do Taszkientu. Tutaj w roku 
1942 kontaktowała się z Olgą Bułgakow, która w czasie jej powrotu do 
zdrowia po przebytym tyfusie czytała fragmenty Mistrza i Małgorzaty, 
choć w późniejszym okresie rzadko się spotykały. W Taszkiencie za
przyjaźniła się także z Fridą Wigdorową; przyjaźń ta przetrwała aż do 
śmierci Fridy i pozostawiła ślad w postaci wspomnień Pamięci Fridy. 
Jesienią 1943 roku Czukowska przyjechała do Moskwy i na stałe za
mieszkała u ojca, a Achmatowa wróciła do Leningradu.

Wojna, jak słusznie zauważają badacze, zapisała się na trwałe w du
chowości młodzieży frontowej: Konstantina Simonowa, Wiktora Gorba
towa, Aleksandra Twardowskiego, jednak sytuacja powojenna, skompli
kowany charakter sowieckiej rzeczywistości nie tylko nie uchroniły wielu 
twórców przed błędami. Zamiast spełniać swe fundamentalne zadanie, 
polegające na szukaniu i głoszeniu prawdy chociażby o najbliższej prze
szłości, o wojnie, pisarze wchodzili na drogę kompromisu z władzą wy
muszającą posłuszeństwo wobec Jedynie słusznych idei”. Istnieje wiele 
przykładów na to, że nawet wielkie umysły i talenty poddawały się temu 
naciskowi. François Furet315, podnosząc problem współpracy twórców 
z systemem totalitarnym, pisze:

315 F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w.. 
Warszawa 1996, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN.

316 Tamże, s. 19.

..Najdziwniejsze jest jednak nie to, że intelektualista ulega duchowi epoki, 
lecz to, że zamiast użyczyć mu swej myśli, staje się jego ofiarą”316.

Z jednej strony spotykamy się z sytuacją wymuszoną; z perspektywy 
czasu trudno pewne fakty pominąć, np. wystąpienia Achmatowej, która 
po aresztowaniu 6 listopada 1946 roku Lwa Gumilowa, w obronie syna 
opublikowała na łamach tygodnika „Ogoniok” cykl wierszy Chwała po
kojowi (Sława miru); z drugiej - z uleganiem pokusie łatwiejszego życia. 
Nadieżda Mandelsztam, przypominając niechlubną Odę męża, wypowia
da myśl o podwójnym bycie jako rzeczywistości, której nie sposób było 
uniknąć, aczkolwiek różna była motywacja postępowania twórców. Nie
którzy dla zasług i nagród, inni, aby przeżyć, np. Osip Mandelsztam napi- 
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sal odę „ze sznurem na szyi..., Achmatowa, kiedy zaciskano pętlę na szyi 
jej syna”317.

317 H. Мандельштам, Воспоминания, New York 1970, s. 220.
318 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., 1.1, s. V.
319 Tamże, s. XII.

Po wojnie bardzo realne stawało się „widmo” drugiej fali terroru, na
silała się kampania wymierzona w „kosmopolitów” i „formalistów”; in
teligencja, pozbawiona przede wszystkim możliwości wypowiadania się, 
swobodnego przepływu myśli, często w poniżającej sytuacji materialnej, 
była uzależniona od partyjnej nomenklatury, np. Związku Pisarzy czy 
Literackiego Funduszu. Lojalność wobec władzy stanowiła warunek uzy
skania pracy, możliwości publikacji, wznowień utworów; najmniejszy 
wyraz krytycyzmu, sceptycyzm wobec rzeczywistości uznawano w dal
szym ciągu za przestępstwo.

Przypomnijmy, że już w roku 1946 rozpoczęła się słynna nagonka na 
czasopisma „Zwiezda” i „Leningrad”, a następnie dokonano ataku na 
Achmatową i Zoszczenkę, który był poprzedzony referatem Andrieja 
Żdanowa i postanowieniem CK. Postanowienie było wyrazem kultu jed
nostki, miało na celu zniszczenie twórców. Jak wspomina Czukowska, 
wiatach 1946-1947 każda organizacja literacka, poszczególne oddziały 
Związku Pisarzy, redakcje gazet i czasopism „miały obowiązek wykryć 
pośród swoich współpracowników i zdemaskować dwóch-trzech obcych 
narodowi radzieckiemu literatów. Jeśli nie zainteresowanie zgniłą kulturą 
burżuazyjnego Zachodu, to - apolityczność; jeśli nie apolityczność, moż
na znaleźć nuty beznadziei nieodpowiadające naszej wiecznie entuzja
stycznej młodzieży; jeśli i tego nie znajdujemy, można ostatecznie wska
zać na niedostatek wartości artystycznych”318. Co prawda, ani Zoszczen
ko, ani Achmatowa nie zostali aresztowani, rozstrzelani, lecz jak wspo
mina Czukowska: „przez półtora roku na stronicach gazet i czasopism 
umieszczano cytaty z referatu Żdanowa, wzbogacone nowymi dowodami, 
że Achmatowa jest obca narodowi, a Zoszczenko wprost nienawidzi na
rodu rosyjskiego”319, pojawiały się wystąpienia pełne pomówień, czy 
nawet inwektyw. Sprawę Achmatowej i Zoszczenki dotyczącą czasopism 
„Zwiezda”, „Leningrad”, związaną z ówczesną uchwałą KC WKP(b), 
Czukowska dokładnie omawia w I tomie Zapisków o Annie Achmatowej. 
W tym kontekście należy odnotować także, iż w latach 1947-1949 nastą
piły nowe aresztowania, zwłaszcza tych, którzy odbyli już karę 5, 8, 10 
lat i powrócili z łagrów. Na fali walki z tak zwanym kosmopolityzmem 
fizycznie wyniszczono kolejną część inteligencji. W okresie drugiej fali 
terroru (1946-1947) pisarka wystąpiła przeciw oficjalnemu antysemity- 
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zmówi w obronie życia i godności pisarza w mikropowieści Zanurzenie 
(Spusk pod woduf'°, podejmującej problem represji w ZSRR w okresie 
żdanowszczyzny. Porusza tu kwestię odpowiedzialności inteligencji za jej 
postawę wobec reżimu, występuje przeciw zakłamanym literatom i pró
bom usprawiedliwienia zbrodniczych praktyk. Utwór ma rangę doku
mentu, u jego podstaw leży własne doświadczenie pisarki i zbiorowe 
doświadczenie całego pokolenia literackiego. Świadoma wyjątkowej roli 
pisarza w społeczeństwie, obarcza go odpowiedzialnością przed narodem 
za brzemienne w skutkach nadużycia na gruncie literackim. Otwartą wal
kę o prawo i obowiązek pisarza mówienia prawdy podjęła dopiero 
w kolejnej epoce, w latach 60.; rozpoczęła ją słynnym procesem z wy
dawnictwem „Sowietskij pisatiel”, które odstąpiło od drukowania mikro
powieści Sofia Pietrowna.

W świetle biografii pisarki nie sposób nie zaznaczyć, że Lidia Kor- 
niejewna od zwolnienia z pracy w roku 1937 pozostawała bez stałego 
zajęcia; pod koniec 1940 roku zlecono jej dorywczo redagowanie rękopi
sów w Domu Interesującej Książki. Na podobnych zasadach współpra
cowała z redakcją wydawnictwa dla dzieci Dietgiz i z pismem „Nowyj 
mir”. Współpracę z „Nowym mirem” (od listopada 1946 do maja 1947) 
w redakcji poezji współczesnej, zwłaszcza swoje kontakty z ówczesnym 
redaktorem naczelnym pisma, Konstantinem Simonowem, przedstawia 
w wydanych już pośmiertnie Fragmentach dziennika, Otrywki iz dniew- 
nika. Pol goda w „Nowom mirie” (O Konstantinie Simonowie).

Ważny okres w sensie jej działalności naukowej i redaktorskiej przy
padał na początek odwilży. Pisarka od maja 1953 roku pracowała na za
sadzie umowy zlecenia w Instytucie Literackim im. M. Gorkiego, 
w związku z poważnym podjętym przez wydawnictwo przedsięwzięciem 
edytorskim - przygotowaniem do druku części archiwum hercenowsko- 
-ogariowowskiego, tak zwanej „praskiej kolekcji”, przejętej przez Aka
demię Nauk po 1945 roku, po wkroczeniu wojsk radzieckich do Czecho
słowacji. Obok znawców twórczości Hercena, jak Nikołaj Ancyferow, 
Jurij Oksman, prace prowadził i był faktycznie głównym redaktorem 
Siergiej Makaszyn. Autorka wspomina:

„Praca pochłaniała wiele czasu, to najgorsza, czarna robota i jeszcze do tego 
anonimowa: stylistyczne opracowanie wstępnych artykułów i komentarzy”320 321.

320 W wielu polskich materiałach źródłowych, słownikach i opracowaniach utwór ten 
nosi tytuł Zejście pod wodę. Autorka niniejszej pracy przyjęła jednak tytuł Zanurzenie, 
bliższy metaforycznemu tytułowi oryginału.

321 Л. Чуковская, Записки, t. 2, s. 532.
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Rezultatem zbiorowego opracowania zagranicznego archiwum pisarza 
były kolejne tomy - Litieratumoje nasledstwo, t. 61-63. Zainteresowania 
naukowe Czukowskiej i zdobyta wiedza zaowocowały w latach później
szych monografią powieści Aleksandra Hercena Rzeczy minione i rozmy
ślania (Byłoje i dumy, 1966) oraz szkicem biograficznym poświęconym 
młodości Hercena (Naczało, 1967).

W zarysie monograficznym poświęconym Rzeczom minionym i roz
myślaniom autorka pierwszy rozdział zatytułowała Nie wolno milczeć 
(Nielzja mołczat'). Podkreśliła w nim te cechy pisarstwa Hercena, które 
zaznaczyły się również w jej własnej twórczości, a więc przede wszyst
kim umiejętność odtwarzania epoki nie tylko poprzez los, myśli i uczucia 
samego autora, ale i poprzez cudze biografie122, oraz umiejętność rekon
strukcji języka charakteryzowanych osób, spośród których na wyróżnie
nie zasługują repliki Wissariona Bielińskiego322 323.

322 Л. Чуковская, Былое и думы. Москва 1966, s. 28.
323 Tamże, s. 50.
324 G. Nivat, Akhmatova ou l'exercice de la mémoire [w:J Ver la fin du mythe Russe. 

Essais sur la culture russe de Gogol a nos jours, Lausanne 1982, L’Age T Homme, 
s. 371-378.

321 Рог. Ю. Шрейдер. Двойственность 60-ых, „Новый мир” 1992, nr 5, s. 225.

Dramat osobisty skłonił Lidię Czukowską do analizy zjawisk histo
rycznych i bezlitosnego spojrzenia na kolejne ofiary stalinizmu. Georges 
Nivat324 nazywa pisarkę radziecką Antygoną, choć jej krzyk w obronie 
uniwersalnych wartości był ignorowany przez znaczną część społeczeń
stwa. Świadoma szczególnej roli pisarza w życiu społecznym, podjęła 
walkę o własną godność, prawo jednostki do samostanowienia, stanęła 
w obronie osobowości.

3. Następcy. Szansa dziejowa a pokolenie lat 60.

Odwilż z procesem destalinizacji postrzegana przez wielu badaczy ja
ko centralne wydarzenie współczesności, bez którego nie byłoby piere- 
strojki i upadku komunizmu , stworzyła obok oficjalnego obiegu lite
ratury - alternatywny. Pisarka, w czasie gdy do głosu dochodzi nowe 
pokolenie, przy czym dopiero w przypadku czwartej generacji porewolu- 
cyjnej możemy mówić o pokoleniu literackim, tj. tych, co urodzili się 
pomiędzy 1930 a 1938 rokiem, (na gruncie polskim odpowiada pokoleniu 
56 roku), jak: Władimir Maksimów, Wasilij Aksionow, Władimir Woj- 
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nowicz, Aleksander Zinowiew, Siergiej Dowłatow, Andriej Siniawski, 
Jurij Drużnikow itd., włączyła się aktywnie w alternatywny nurt literatury 
(bogata w doświadczenia wcześniej podjętego oficjalnie dialogu z poko
leniem wojennym), a jej powiązania z rzeczywistością i ludźmi tego 
okresu świadczą o odradzających się związkach międzypokoleniowych.

Pokolenie dzieci XX Zjazdu nie stanęło w opozycji wobec swoich 
bezpośrednich poprzedników (pokolenie bez ojców), chętnie wiązało się 
z pokoleniem wcześniejszym. Peyre zauważył pewną prawidłowość. 
Stosunek pokolenia wstępującego jest opozycyjny wobec poprzedników, 
natomiast w pokoleniach wcześniejszych widzimy „raczej sprzymierzeń
ców niż rywali, gdyż niewiele już czasu pozostało im na zajmowanie 
stanowisk i wielkie wygrane, w nich też szukamy oparcia przeciw czter
dziestolatkom, jako bardziej niebezpiecznym”32 . Na gruncie rosyjskim 
w tym czasie takie zjawisko, jak spór pokoleń rodzinnych (w przypadku 
pokolenia bez ojców) czy literackich, nie występowało. W ogóle lata 60. 
cechuje brak sporów międzypokoleniowych, zarówno sporu stojącego 
pod znakiem kolizji dążeń wobec bezpośrednich poprzedników, jak 
i starszych pokoleń; przeciwnie, troska młodych przejawia się w próbach 
odbudowy zerwanej więzi z przeszłością.

326 H. Peyre, Pokolenia literackie, dz.cyt., s. 32.
327 Por. M. Липовецкий, Совок-блюз. Щестидесятники сегодня, „Знамя” 1991, 

nr 9, s. 228.

Badacze zwracają często uwagę na zbieżność epok: lat 20. i 60. od
wilż była bowiem zorientowana na sztukę radziecką lat 20., początkową 
fazę kształtowania się totalitarnego modelu kultury, kiedy w sposób natu
ralny występował jeszcze pluralizm poglądów, estetyk, ugrupowań.

Lidia Czukowska wiązała swoje nadzieje z pionierami nowej rzeczy
wistości, „pokoleniem ludzi w drodze”, na której zdobywali doświadcze
nie życiowe, dojrzewali, dokonywali oczyszczenia utopii socjalistycznej, 
a potem przełamywali iluzje i złudzenia, wiarę w socjalizm z „ludzką 
twarzą”. Pisarka, podobnie jak przedstawiciele jej generacji: Warłam 
Szałamow, Jurij Dombrowskij, Wasilij Grossman, którzy zaistnieli na fali 
literatury lat 60. - przy czym Dombrowskij, urodzony w 1909 roku, przez 
niektórych badaczy zaliczony jest faktycznie do czwartego pokolenia, 
a zadziałało tu kryterium samoświadomości autora, rozumiane jako in
dywidualne poczucie przynależności pisarza i związku z tą właśnie grupą 
i z tym fragmentem dziejów326 327 - w różny sposób walczyła z systemem. 
Los wymienionych twórców wpisany w totalitarne ograniczenia wyrażał 
dramat formacji intelektualnej, dla której człowiek posiada status trans
cendentny i wobec natury, historii i wobec samego siebie. Widać tu wy
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raźną sprzeczność z ideologią komunizmu, gdzie tkwi błąd antropolo
giczny - fałsz o człowieku, a cel życia i forma zostały zdominowane 
a priori przez partię. Istnienie formacji intelektualnej osadzonej na fun
damencie etycznym, zrywającej z totalitarnym modelem kultury, z jej 
estetycznym utylitaryzmem, obowiązkowym podporządkowaniem wła
snej pracy twórczej ponadartystycznym celom, świadczy o ważnym eta
pie na drodze odbudowania samoświadomości inteligencji rosyjskiej. 
W tym procesie ważną rolę odegrała także kolejna generacja, kontynuato
rzy tego, co według Josifa Brodskiego (1949-1996)328 teoretycznie po
winno zostać przerwane w krematoriach i w bezimiennych wspólnych 
mogiłach stalinowskiego archipelagu.

328 И. Бродский, Форма времени [w:] Собрание сочинений. В 2-ох томах, Минск 
1992, t. 2.

329 Tamże, s. 459.
330 A. Besançon, Odpowiedzialność inteligencji sowieckiej dzisiaj [w:] Literatura bez 

granic (Międzynarodowe spotkanie intelektualistów w Paryżu), „Plus" 1987/8, zima, nr 36, 
s. 25-27.

„Ten fakt, że nie wszystko zostało przerwane - w skrajnym przypadku, w Ro
sji -jest niemałą zasługą mojego pokolenia, i jestem tak samo dumny, że należę 
do niego, jak i dumny jestem, że stoję tutaj dzisiaj”329.

Problem przejmowania dziedzictwa kulturowego, jego kontynuacji, 
jest związany ze wzrostem świadomości młodej generacji, dla której kla
syka rosyjska staje się nośnikiem pamięci historycznej, źródłem wartości, 
stanowi odbicie dążeń inteligencji zorientowanej na wysokie wartości 
bytu - piękno, prawdę, dobro.

Przełom w rzeczywistości radzieckiej i w życiu jego obywateli nastą
pił dopiero z odejściem epoki Stalina. Pisarka, jako spadkobierczyni for
macji intelektualno-duchowej ukształtowanej przed rewolucją, znalazła 
wówczas wspólną płaszczyznę porozumienia i działania z czwartym po
koleniem lub - jak ich nazywano - idealistami lat 60., ostatnimi romanty
kami, „nową falą”, dziećmi XX Zjazdu. Był to najbardziej aktywny 
w sensie udziału w życiu publicznym etap jej biografii. Powołamy się na 
wypowiedź Alaina Besanęona330, stojącego na stanowisku, że dwa poko
lenia intelektualistów rosyjskich próbowały zrozumieć i podjąć walkę 
z władzą.

„Pokolenie odkrywców w latach 20. i 30., którzy nie zrozumieli do końca, 
lecz zdolni byli przejmująco wyrazić swój ból: Bułhakow, Zamiatin, Platonów.
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I trzydzieści lat później, w latach 60., nowa wielka generacja, która przebiła się na 
Zachód”331.

331 Tamże, s. 26.
332 F. Furel, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., dz.cyt.
333 Tamże, s. 580.
334 Tamże, s. 584.
335 Tamże, s. 582.

Komunizm zreformowany, „komunizm z ludzką twarzą”, jako uni
wersalna forma politycznego zaangażowania, znajdował poparcie wśród 
młodej inteligencji. Według Franęoisa Fureta332, za panowania Chrusz- 
czowa Związek Radziecki przechodzi od systemu totalitarnego do poli
cyjnego333; I Sekretarz prowadził zygzakowatą politykę, na przemian: 
ustępstwa i represje334. Chruszczów, który od początku potrzebował po
parcia inteligencji i otworzył przed nią pewien obszar publicznej prze
strzeni, inspirując dyskusje wokół zbrodni stalinowskich, po 
XXII Zjeździe (1961) rozpoczął falę prześladowań pozbawionych ideolo
gicznych podstaw. Walka intelektualistów początkowo miała charakter 
jednostkowy, potem dotyczyła stosunkowo skromnej liczby osób 
i w gruncie rzeczy daleka była od żądania zmian o charakterze ustrojo
wym. Następowały jednak aresztowania, zapadały wysokie wyroki, 
w końcu do praktyki politycznej należało internowanie w szpitalach psy
chiatrycznych. Od sprawy Pastemaka (koniec lat 50.), poprzez atak na 
twórców współczesnej sztuki w grudniu 1962 roku, aresztowanie Brod
skiego, a następnie po odsunięciu Chruszczowa od władzy, do słynnego 
procesu Jurija Daniela i Andrieja Siniawskiego, rozpoczął się etap do
chodzenia inteligencji do głosu odebranego w czasach stalinowskich 
przez tenor. Nie były to już wystąpienia potępiające kult jednostki, które 
wyznaczały jej „kluczową rolę uprzywilejowanego świadka”335, zgodnie 
z intencjami Chruszczowa - rolę świadka socjalizmu, lecz manifestowały 
się postawy dysydentów. Nie groziła im co prawda masowa zagłada fi
zyczna, ale poddawani byli innym prześladowaniom. Jest to nowy okres 
historii zerwań diaspory intelektualnej z komunizmem, historii, która 
powtarzała się w każdym porewolucyjnym pokoleniu.

Odwilż (1953-1959) stanowiła okres przesilenia intelektualnego. Po
między pokoleniem odwilży i pokoleniem wojennym, a także między 
twórcami, którzy kroczyli każdy swoją drogą (Wiktor Niekrasow, Wasilij 
Grossman), istniała jedynie granica wieku, nie było wyraźnego konfliktu 
i być może stąd właśnie generacja lat 60. nie wystąpiła jako grupa z wy
raźnie zarysowanym programem.
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Pod koniec lat 50. pojawiła się nowa siła, którą nazwano „opozycją 
kulturalną”. Wielu spośród pisarzy trzymających się kursu oficjalnego 
i tych, co milczeli, wystąpiło z utworami, które nie mieściły się w zideo- 
logizowanej estetyce realizmu socjalistycznego. Niektóre z nich opubli
kowano, inne krążyły w rękopisach. Te działania, według Leonida Pażyt- 
nowa336, nie były skierowane przeciw reżimowi jako takiemu, ale przeciw 
jego kulturze. Pokolenie wstępujących na arenę literacką w tym samym 
czasie twórców, pobnie jak i poprzednie, nie ustrzegło się konformistycz- 
nych zachowań, choć „szestidiesiatnicy” to pierwsze pokolenie, przed 
którym otworzyła się szansa dziejowa. Niektórzy współcześni badacze 
poddają ostrej krytyce ich dokonania. Mark Lipowiecki wyróżnia 
w swych rozważaniach trzy motywy: ideologiczny, psychologiczny 
i estetyczny, pozwalające określić to pokolenie jako modelowych ludzi 
radzieckich (obrazcowyje sówki). Chcąc oczyścić socjalizm, budowali 
nową utopię, nie docierając do źródeł marksizmu-leninizmu, umacniali 
komunizm, i to nie ze strachu, ale ze szczerością i wiarą. Przedstawili 
czarno-biały wizerunek świata, a stąd już prosta droga do sowieckiego 
maksymalizmu i bezkompromisowości. Utopijno-kolektywistyczna świa
domość „szestidiesiatników” przyczyniła się do przewagi prawdy socjal
nej, oficjalnej, nad literacką, a w planie estetycznym - literatury prymi
tywnej o dużym ładunku aluzyjności337. Inni badacze, na przykład Jurij 
Szrejder338, cenią to pokolenie za próbę przywrócenia człowiekowi god
ności, za obronę prawa jednostki do indywidualizmu i wolnego słowa, 
odkrycie prawdziwego sensu pojęć: etyka, estetyka, moralność.

336 L. Pażytnow, Pokolenie XX Zjazdu, „Gazeta Wyborcza” 1992, 4-5 IV, s. 16.
337 M. Липовецкий, Совок-блюз, dz.cyt., s. 231.
338 И.А. Шрейдер, Двойственность шестидесятых, „Новый мир” 1992, nr 5, 

s. 238-244.

Między pojednaniem a normalizacją: dialog międzypokoleniowy

Lata 60., według Szrejdera, charakteryzowały się dwoistością, poja
wiły się wówczas, co było niemożliwe w epokach wcześniejszych, 
symptomy niezależnej opinii publicznej, zjawiska podporządkowane jej 
werdyktowi nie zawsze były kojarzone z interesem ogółu. Szrejder uznaje 
syndrom lat 60., tj. powszechne przekonanie, że o losie państwa i ludzi 
będą zawsze decydować w zaciszu gabinetów, za podejście błędne, wy
klucza ono bowiem myśl, że system jest zły w swoim założeniu. Autor 
podnosi dwie kwestie: w walce z systemem należy przewidzieć, w jakim 
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kierunku powinny nastąpić gruntowne zmiany, albo odkryć pełną prawdę 
o systemie339. Na tak pogłębioną refleksję w tamtych czasach stać było 
nielicznych twórców.

339 Tamże, s. 244.
340 Por. П. Вайль, А. Генис, 60-ые. Мир советского человека, Ardis, Ann Arbor 

1988, s. 140.
341 Istniała tajna umowa pomiędzy Chruszczowem a członkami biura КС, na mocy któ

rej I Sekretarz obiecał im nietykalność.
342 Ю. Мальцев, Промежуточная литература и критерий подлинности, 

„Континент” 1980, nr 25, s. 320.
343 L. Suchanek, Świadkowie, oskrżyciele, sprzymierzeńcy, dz.cyt., s. 43.

W opinii powszechnej już zwykłe stwierdzenie prawdy oprócz 
aspektu epistemologicznego nabiera moralnego znaczenia. W skali naro
du pewne rzeczy się dokonały (śmierć Stalina, reorganizacja organów 
bezpieczeństwa państwowego, pierwsze zwolnienia i amnestie dla pew
nych kategorii więźniów politycznych), samo życie pomogło, by ludzie 
słyszeli i usłyszeli prawdę o minionych czasach. Wartość referatu 
Chruszczowa tkwiła „nie w tym, że wyjawił prawdę, lecz w tym, że jakąś 
jej część pozostawił do wypowiedzenia społeczeństwu”340. Chruszczów 
dalszy proces ujawniania prawdy złożył na barki społeczeństwa, a pyta
nie, jakie I Sekretarz postawił Zjazdowi, czy możliwa jest różnica zdań 
w partii, zwłaszcza w okresie przejściowym, otwierało dialog ze społe
czeństwem. Sam referat w dramatycznym konflikcie pomiędzy dążeniem 
Chruszczowa do wypowiedzenia prawdy a zamierzeniem Mołotowa- 
-Kaganowicza i tych, którzy chcieli ją ukryć, zawierał implicite dyrekty
wę otwartości341. Zdaniem Jurija Malcewa:

„Prawda, na którą się zezwala, jest podejrzana z uwagi na sam fakt zezwole
nia, oznacza to, że władza ma istotne powody, by zezwolić na tę prawdę i tym 
głębiej ukryć prawdę inną, ważniejszą i bardziej przerażającą”342 343.

Unikatowy system polemiki umożliwiał jednak prezentację postaw 
odmiennych od oficjalnej linii, co pozwalało przenieść dyskusję także na 
płaszczyznę moralną. Istotną rolę odegrał tu samizdat. Jak pisze Lucjan 
Suchanek:

„Samizdat zrodził się jako konieczność samopoznania, pragnienie dotarcia do 
tych obszarów życia, które w wyniku zakazów były przed czytelnikiem ukrywane. 
Z drugiej zaś motorem i silą napędową tekstów krążących poza cenzurą była chęć 
zadania kłamu tym relacjom, które świadomie i celowo fałszowały rzeczywi-
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Postulat mówienia prawdy Władimir Bukowski344 wiąże z jawnością: 
„Ogólnie, słowo to zawiera przysięgę mówienia prawdy i tylko praw
dy” 45. Dla pokolenia Bukowskiego, które było już wolne od paraliżują
cego strachu, jawność w Związku Radzieckim stanowiła oręż i środek 
walki z bezprawiem i samowolą, środek obrony, jak „pas ubezpieczający 
dla alpinisty”. To pokolenie było bliskie Czukowskiej z uwagi na pier
wiastek buntu wobec dalszych prób sprowadzania człowieka, jego istoty, 
do roli trybiku w maszynie. Zainteresowanie moralnością miało podłoże 
praktyczne i było motywowane trudnościami w rozwiązywaniu zawikła- 
nych przypadków moralnych. Chodzi tu oczywiście o pokaźną grupę 
twórców, którzy sprzeniewierzyli się swemu powołaniu. Sąd idzie to 
wczesny utwór Andrieja Siniawskiego, gdzie metaforyczny tytuł oznacza 
nie tylko sytuację fabularną, lecz sąd Prawdy i Sumienia nad epoką.

344 W. Bukowski, Listy rosyjskiego podróżnika. Warszawa 1998.
345 Tamże, s. 7.
346 И. Белова, Поколение, утратившее своих прозаиков, „Синтаксис” 1983, nr 11, 

s. 68-84.
347 Tamże, s. 83.
348 „Z jakich pozycji przeciw? Owo przeciw nas łączyło, natomiast za - nie. Nie należy 

jednoczyć się na zasadzie sprzeciwu. Należy łączyć się wokół owego za albo w ogóle się 
nie łączyć”. Cyt. za A. Raźny, Fridrich Gorensztejn - duch postmodernistycznej etyki 
w literaturze i religii [w:] Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych pisarzy emi
gracyjnych, pod red. L. Suchanka, Kraków 1997, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń
skiego, s. 233.

Lata 60. stały się synonimem szerokiego oddechu, a raczej zachły
śnięcia się „wolnością”. Powrót do normalności okazał się niezwykle 
bolesny, a wkrótce - jak się przekonano - niemożliwy. Irina Biełowa346 
pisze: „było to pokolenie, które zwiedziono prawdą, wolnością, odwilżą, 
a właściwie tylko ich obietnicą”347. Gdy marzenia się rozpadły, nie zna
leźli gruntu, na którym mogliby budować nową rzeczywistość; dlatego 
też nazywa ich pokoleniem „bez gleby”. Na próby nawiązania zerwanej 
więzi z tradycjami minionych pokoleń wskazuje jeden z najpopularniej
szych przedstawicieli lat 60. Wasilij Aksionow w powieści Oparzelina 
(Ożog). Inny wybitny prozaik Fridrich Gorensztejn zarzuca pokoleniu lat 
60., że nie stworzyło pozytywnego programu348, co wobec braku zako
rzenienia młodych w kulturze rosyjskiej nie sprzyjało ich właściwemu 
rozwojowi, wkrótce się więc rozpierzchli, o czym świadczy trzecia fala 
emigracyjna.

Model kultury kształtowany w okresie odwilży o ukierunkowaniu an- 
tytotalitarnym czerpał z tradycji lat 20.; duża była popularność literackiej 
lewicy (szczególnie Majakowskiego). Odkrywając Epokę Srebrnego 
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Wieku, młode pokolenie stało się podstawową bazą pamięci o tej epoce 
i przyczyniło się do jej mitologizacji349. W latach 1960-1970 uświado
miono sobie po raz pierwszy, że Srebrny Wiek stanowi pewną zamkniętą 
całość kulturową. Młoda generacja bardziej jednak niż przeszłością była 
zainteresowana i zorientowana na przemiany bieżące, jakie w zawrotnym 
tempie następowały w rzeczywistości sowieckiej - gospodarcze opano
wanie rozległych terenów, podbój kosmosu. Marzyli o normalności 
i małej stabilizacji, oglądali się na Zachód, gdzie tkwiła tajemnica dobro
bytu i łatwiejszego życia. Poeta Aleksander Kusznier350 uważa lata 60. za 
nie najgorsze w porównaniu z epoką Stalina. Nowe czasy stworzyły 
możliwość życia prywatnego i wyboru stylu życia. Pozwoliły pracować, 
uczyć się na specjalnych kursach (sam poeta pracował w latach 1958— 
1970 z młodzieżą w szkole zawodowej, dzięki czemu nie był zależny od 
literackich honorariów). Kuszner pisze, że można było „kochać, zakładać 
rodziny, jeździć latem nad Czarne Morze itp., a przede wszystkim rozwi
jać swoje zdolności”351.

349 Por. А. Найман, Славный конец бесславных поколений, Москва 1999.
350 А. Кушнер, Здесь на земле, „Знамя” 1996, nr 7.
351 Tamże, s. 149.

„Szestidiesjatniczestwo” wyróżnia stosunek do Zachodu. Fascynacja 
Zachodem znalazła swój wyraz w potocznej świadomości społecznej, 
przenikając także na grunt literacki, odzwierciedlała się w ówczesnej 
prozie młodzieżowej, zwłaszcza w twórczości Wasilija Aksionowa, oraz 
w muzyce i sztuce. Wielką popularnością cieszyły się utwory: F. Kafki, 
J.P. Sartre’a, Remarque’a, malarstwo Pabla Picassa, muzyka grupy The 
Beatles. Obraz Zachodu był wyrazem świadomego dążenia do świata, 
który oferuje zaspokojenie codziennych potrzeb, Zachód wyznaczał nowy 
styl życia - zwłaszcza moda, stąd symbolami Zachodu stały się dżinsy, 
płaszcze ortalionowe, guma do żucia, pióra kulkowe, francuskie perfumy 
itd. W latach 60. Związek Radziecki przeżywał apogeum zainteresowania 
Ameryką, przede wszystkim po wizytach prezydenta Nixona (1958) 
i Nikity Chruszczowa w Waszyngtonie (1959). Rozpoczął się okres fa
scynacji Hemingwayem. W literaturze od lat 30. aż do 50. Zachód był 
tematem tabu, teraz stopniowo stawał się polem do rywalizacji w zakresie 
nauki (podbój kosmosu), przemysłu (wyścig zbrojeń). Niestety, i to po
kolenie przeżyło kolejne wielkie rozczarowanie. Wydarzeniem świadczą
cym o odejściu od liberalnego ducha odwilży było wkroczenie czołgów 
do Czechosłowacji; wtedy runęły nadzieje na odnowę kraju. Inteligencji 
nie starczyło sił, aby głośno zaprotestować, poza nielicznymi wyjątkami; 
stąd do rangi symbolu urasta „demonstracja siedmiu na placu Czerwo-
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nym”. Rosyjska poetka Natalia Gorbaniewska, uczestniczka tej demon
stracji, stwierdziła w czasie śledztwa: „Zrobiłam to dla siebie samej, 
w przeciwnym wypadku nie mogłabym dłużej żyć”352.

352 W. Maksymow, Literatura przeciw totalitaryzmowi, „Spotkania", R. 1981, nr 15, 
s. 88.

353 Por. А. Британижский, Польша в сознании поколения оттепели [w:] Поляки 
и русские', взаимопонимание и взаимонепонимание, Москва 2000, Издательство 
ИНДРИК, s. 185-198.

3,4 Por. J. Trębicki, Etyka Маха Schelera, Warszawa 1973.
355 А. Оболонский, Драма российской политической истории, dz.cyt.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na zwrot młodych ku Polsce, 
która wydarzeniami 1956 roku miała uwiarygodnić dokonujące się 
w ZSRR przemiany, szczególnie dla pokolenia lat 60. Polska od tamtego 
czasu stawała się niedoścignionym ideałem wolności353.

Pokoleniu lat 60. towarzyszyła romantyczna tęsknota do autentycznej 
międzyludzkiej wspólnoty, połączonej więzami sympatii, przyjaźni, 
opartej na wzajemnym zaufaniu, nie zaś ideologii. Odkrywało ono praw
dę o przeszłości, aczkolwiek nie wszyscy i nie do końca chcieli ją poznać, 
i tylko nieliczni pozostali jej wierni. Pojawił się bliski Czukowskiej „sa
motny poszukiwacz nikomu niepotrzebnej prawdy”.

Przesilenie intelektualne zrodzone przez odwilż wiązało się z wyrów
naniem w sferze emocjonalnej. Według Maxa Schelera, uczucia umożli
wiają wgląd w dziedzinę wartości354. Emocje wchodzą w strukturę ludz
kiego działania. Wyrównanie w płaszczyźnie emocjonalnej - odreagowa
nie bodźców negatywnych - i w przypadku osoby dojrzałej - Lidia Kor- 
niejewna miała wówczas ponad 50 lat - pełniejsza wiedza, spokojniejszy 
osąd pozwalały widzieć głębiej i szerzej, niż było to udziałem młodych. 
Oni wierzyli w obietnice i w samych siebie, rzucając się w niewiadomą 
przyszłość, a jeśli nawet stawiali pytania, to nie czekali na odpowiedź. Ci, 
którzy ich łudzili, nie byli przecież zainteresowani odbudowaniem wię
zów międzypokoleniowych, tego typu naturalne więzi były bowiem zaw
sze źle widziane przez autorytarną władzę. Mądra i dojrzała refleksja 
Czukowskiej, wyrażająca się w jej ówczesnej publicystyce, staje w po
przek zamierzeniom kolejnych twórców szybkiego szczęścia i fałszywego 
raju.

Perspektywa znalezienia czy odkrycia prawdy umieszcza normy ludz
kie ponad ideologią. Wszelkie twierdzenia o rzeczywistości, zarówno 
linia demaskatorska, jak i budowanie ideału w oparciu o normy socjali
styczne, stanowiły próbę oceny radzieckich doświadczeń, norm, przeko
nań. Aleksander Obolonskij355 mówi o dwóch funkcjach, które, jego zda
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niem, udało się choć w ograniczonym zakresie zrealizować ocalałej czą
stce sensu stricto inteligencji, którą reprezentuje Lidia Korniejewna. 
W dziedzinie refleksji społecznej udało się tej garstce inteligencji zebrać 
i ocalić odłamki kultury, by przekazać je w przyszłości szczęśliwszym 
pokoleniom; w sferze działalności społecznej stać ich było na to mini
mum, które chroni przed degradacją moralną i umysłową. Ich refleksja 
dowodzi, że w dłuższej perspektywie czasu możliwe jest oczyszczenie 
zachowań, postaw, chwilowych fascynacji deprecjonujących jednostkę 
ludzką. Odwołanie się do wartości i choćby części tradycyjnych funkcji 
społecznych sprawowanych przez „starą” inteligencję, pewnego mini
mum „kulturalnych nawyków i wartości, które są warunkiem istnienia 
samej kultury, przekazanie sztafety kulturowej lepszym czasom; w końcu 
podtrzymanie i wykształcenie w społeczeństwie, a przede wszystkim 
w środowisku młodzieży, pewnych zainteresowań wiecznymi wartościa
mi kultury”356 - to zadania, które starała się realizować Lidia Korniejew
na.

356 Tamże, s. 391.
357 M. Зезина, Советская художественная интеллигенция и власть в 1950-1960-е 

годы, Москва 1999, s. 190.
358 Tamże, s. 190.

Trudno nie zauważyć, że choć warunki były zupełnie odmienne po 
śmierci Stalina, elita rządząca bardziej się ustabilizowała, z uwagi na 
poniesione ofiary zakres jej przywilejów stawał się coraz bardziej wyraź
ny, dzieci przedstawicieli elity władzy otrzymały nowe przywileje, nastą
piła pewna nobilitacja nomenklatury partyjnej. Rozpoczął się czas po
wrotów i wskrzeszeń. Początkowe działania we wspólnym kierunku par
tyjnych reformatorów i liberalnej inteligencji stworzyły sytuację pozwa
lającą zaistnieć wielu autorom starszego i młodego pokolenia, niektórym 
twórcom pośmiertnie przywrócono członkostwo w Związku Pisarzy357 358.

Czasopismo „Nowyj mir” podjęło tematykę łagrową, fenomen Sołże- 
nicyna wpłynął na kierunek rozwoju literatury rosyjskiej, w której coraz 
wyraźniejszy stawał się nurt moralny. To pismo, redagowane wówczas 
przez Aleksandra Twardowskiego (w skład redakcji wchodził między 
innymi Igor Winogradów), stanowiło po śmierci Stalina ważne ogniwo 
w procesie dokonujących się przemian, na jego łamach ścierały się opcje, 
tu wypracowano pewien model kompromisu z władzą. Niektórzy badacze 
uważają, że „Nowyj mir” był sztandarem, pod którym skupili się szesti- 
diesjatnicy35i. Opublikowana w roku 1956 na łamach czasopisma po
wieść Władimira Dudincewa Nie samym chlebem (Nie chlebom jedinym) 
wywołała polemikę, z kolei powrót do czasopisma w roku 1958 Twar
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dowskiego nadał pismu właściwy kierunek. Jak słusznie zauważa współ
czesny krytyk, „Nowyj mir”

stworzy! dla pisarzy (a także postępowych redaktorów pracujących w innych 
wydawnictwach) inspirujący wzór strategii. Programem minimum było «wcią
gnięcie» poza cenzurą na lamy prasy wiarygodnych faktów i krytyka istniejącego 
ustroju, zaś programem maksimum «zalew» tego nowego strumienia i jego idei. 
Skromne wówczas możliwości realizowania programu maksimum rozwinęły się 
dopiero w nurcie tamizdatu”35’.

359 В. Новиков, Четыре литературных конъюнктуры XX века. К постановке 
вопроса, „Литературное обозрение" 1999, пг 1,5. 92.

360 Рог. Творчество Бориса Житкова, Москва 1950; Борис Житков и его 
рассказы для подростков, Москва 1955; Экзамен, Москва 1955; Борис Житков. 
Критико-биографический очерк, Москва 1955; Вперёд, в страну взрослых... Москва 
1955; Творчество Бориса Житкова, Москва 1957; Борис Житков, Москва 1958.

361 Л. Чуковская, О книгах забытых или незамеченных, Москва 1958.
362 Л. Чуковская, Николай Бестужев - исследователь Бурятии. Москва 1950.
363 Л. Чуковская, Декабристы - исследователи Сибирии, Москва 1951.

Na fali odwilży powstały prace historycznoliterackie Czukowskiej 
o Susłanie Gieorgijewskoj (1955) i nieznanym prozaiku Borisie Żytkowie 
(1882-1938), który był przyjacielem ojca w okresie nauki w gimnazjum 
w Odessie. Pojawiły się jej monografie twórczości Żytkowa, wstępy, 
wybór jego opowiadań oraz w opracowaniu krytycznym Czukowskiej 
przygotowano do druku teksty pisarza359 360. Warto zauważyć, że uznany za 
ostatnią rosyjską powieść utwór Żytkowa Wiktor Wawicz, nawiązujący do 
pogromów żydowskich w latach 1905-1906, kiedy to Żytkow wraz 
z Władimirem Żabotinskim organizował oddziały żydowskiej samoobro
ny, utwór odbiegający od Dobyczyńskiego Miasta En, został po raz 
pierwszy opublikowany dopiero w roku 2000 w Moskwie.

Nie można pominąć także pochodzących z tego okresu książek Czu
kowskiej o autorach zapomnianych, niezauważonych361. Na początku lat 
50. pisarka opublikowała w cyklu „znani podróżnicy” Wielki podróżnik 
N. Mikłucho-Maklaj (1948, 1953) oraz książki dla młodzieży poświęcone 
Nikołajowi Bestużewowi jako odkrywcy Buriatów362 i dekabrystom oraz 
ich badaniom naukowym prowadzonym na Syberii363.

Działalność naukowa i krytycznoliteracka Lidii Korniejewny w latach 
60. została jednak zdominowana, jak wspomniano wyżej, przez tematykę 
hercenowską, a popularność przyniosła jej książka opublikowana w roku 
1960 W laboratorium redaktora i jej wznowienie (1963) dopełnione hi
storią pogromu w redakcji Marszaka. Nie można nie zauważyć, chociaż
by na przykładzie tej części biografii pisarki, iż w miarę upływu czasu 
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kurczył się zakres problematyki, spis autorów oficjalnie publikowanych 
i dopuszczanych do druku. Wiatach 1962-1963, według Czukowskiej, 
istniała pewna szczelina, przez którą przedostawały się do oficjalnego 
obiegu utwory o tematyce objętej tabu, między innymi obozowej. Te 
drzwi zostały ostatecznie zatrzaśnięte w 1970 roku.

W sytuacji wyraźnej zmiany stosunku mas ludowych do inteligencji 
(przed rewolucją uznawały inteligencję za swoich przywódców ducho
wych, stanowiła dla nich wzorzec moralny i spełniała swoją podstawową 
misję, w relacji naród - państwo reprezentowała naród), Czukowska 
dzięki umiejętności krytycznego postrzegania rzeczywistości sowieckiej, 
wielkiej odpowiedzialności za swoje słowo i czyn, stała się dla współcze
snych przykładem inteligenta, który swoim życiem wskazuje właściwy 
kierunek, nie boi się stawiać fundamentalnych pytań: kto ponosi winę za 
przeszłość? Do próby odpowiedzi na to pytanie włączyła się również 
generacja „szestidiesiatników” stopniowo zdobywająca świadomość, że 
stalinizm jako zjawisko polityczne, społeczne, ekonomiczne przeżył swe
go twórcę. Pokolenie to starało się zorientować co do rozmiaru ofiar sta
linizmu, przy czym gigantyczna liczba ofiar świadczyła o równie wy
mownej ilości katów.

Młode pokolenie było świadome różnic kształtujących podział „my” 
i „oni”. Oni (Achmatowa, Czukowska, Sołżenicyn)

,,(...) ryzykowali wszystkim, my - w najgorszym wypadku - złamaniem kariery. 
Oni, dziedzice i kontynuatorzy kultury, my, ludzie bez dziedzictwa (likbezowcy). 
Kiedy mówiliśmy: męstwo - to rozumieliśmy pod tym ciągłe napięcie, heroiczny 
wysiłek, walkę z sobą samym; oni, to dla nas przykład najwyższego męstwa, na
wet nie myśleli o tym - problem duchowego przezwyciężenia samego siebie nie 
istniał dla nich, po prostu tak żyli. Dla nich to było naturalne”364.

364 Ю. Карякин, Портрет. Подготовил E. Михайлов, „Литературное обозрение” 
1989, nr ll,s. 74.

Służba inteligencji wobec narodu wiąże się z obowiązkiem mówienia 
prawdy i w sytuacji, gdy wykształcone warstwy społeczeństwa na równi 
z narodem są izolowane od życia państwowego wskutek braku istnienia 
mechanizmów i możliwości dialogu z władzą, część inteligencji bierze na 
siebie etyczny obowiązek walki z reżimem, co wymaga wysokiej moral
ności i męstwa. Niewielu było na to stać, tym bardziej, gdy miejsce od
wilży zajął breżniewowski zastój i nastąpiły nieodwracalne podziały we
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wnątrz społeczeństwa: .jedni stali się dysydentami, inni referentami, ktoś 
bronił hasła za krew i ziemię, inny za waszą i naszą wolność”365.

365 M. Липовецкий, Совок-блюз. Шестидесятники сегодня, „Знамя” 1991, nr 9, 
s. 229.

366 Tamże, s. 232.
367 Por. Ф. Оболонский, Драма российской политической истории, dz.cyt., s. 297.

Pokolenie lat 60. dokonywało różnych wyborów - od bezpośredniej 
opozycji, która najczęściej kończyła się emigracją poprzez postawę obo
jętności wobec polityki, do kapitulacji - „cynicznej służalczości, a nawet 
fałszywych kompromisów między państwem a sumieniem366. Okres ten 
jednak, dzięki możliwości pogłębionego dialogu z pokoleniem młodych, 
przyniósł Czukowskiej nadzieję, jej ówczesna działalność ma wpływ na 
konfrontacyjny kurs środowisk twórczych wobec władzy. Niechlubną 
rolę odgrywał Związek Pisarzy Radzieckich. Jego konserwatywna struk
tura skutecznie hamowała poczynania odnowicielskie. Pisarka znalazła 
się w gronie twórców, którzy występowali otwarcie przeciw Związkowi. 
Tradycyjny oręż walki inteligencji rosyjskiej stanowiło słowo i do tego 
sposobu walki nawiązała dzięki swojej publicystyce z końca lat 60. i 70. 
Jej eseje, szkice, artykuły są nie tylko wyrazem walki o wolne słowo, 
walki z cenzurą, ale i próbą wpływu na kształt sowieckiej rzeczywistości, 
choć pisarka upominała się jedynie o korektę istniejącego systemu. 
W publicystyce wskazywała na metody, które mogą doprowadzić do 
powstania środowisk, grup opiniotwórczych, i w konsekwencji do zaist
nienia warunków koniecznych do swobodnego przepływu informacji. 
W sytuacji gdy znaczna część inteligencji utraciła umiejętność krytycz
nego myślenia, gdyż przez całe dziesięciolecia spełniała rolę „uczonych 
prikazczikow”, którym się nie dowierza, ale z konieczności się ich tole
ruje367, pisarka podjęła ogrom nie tylko dokumentacyjno-, ale i socjolo
giczno-historycznej pracy. Dramatyzm odsłoniętych przez nią w utwo
rach literackich faktów, a także jej próba dotarcia do ciemnych stron na
tury ludzkiej, pozwalają spojrzeć na przedstawione realia życia sowiec
kiego, prawdy o sysytemie - modelu politycznym, społecznym, u którego 
podstaw legła przemoc i terror, oraz człowieka radzieckiego w aspekcie 
historycznym i moralnym.

Totalitaryzm zmusił nieliczną grupę ludzi wykształconych do przyję
cia na siebie funkcji, jaką pełniła „stara inteligencja”, dzięki czemu ura
towany został jej honor. Pisarka nie odżegnała się od pełnienia podsta
wowych obowiązków reprezentanta narodu, za swoją etyczną powinność 
uznała walkę z niesprawiedliwością i przemocą. Zgodnie z dziewiętna
stowieczną tradycją dostrzegała konieczność oddziaływania na sposób 
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myślenia i postawy rządzących, nie pomijając przy tym cywilizacyjnej 
roli inteligencji w stosunku do mas.

Odwilż stworzyła warunki, by zaistniał nurt etyczny, określany rów
nież mianem pierwszej pierestrojki. W odróżnieniu od właściwej (druga 
połowa lat 80.), której towarzyszyły postawy rezygnacji, a nawet pesymi
zmu, a jej głównym celem była zmiana ustroju; pierwsza odwilż wyzwo
liła wielką energię, optymizm, wprowadzając kwestie moralności i etyki 
jako przedmiot dyskusji publicznej. Płaszczyzna morałno-etyczna stała 
się dla pisarki podstawą porozumienia z młodymi, a także platformą, na 
której mogły się zogniskować dotychczasowe dążenia i pragnienia 
wszystkich współżyjących pokoleń. W opinii publicznej karierę zrobiło 
zwłaszcza pojęcie szczerości, obok autentyczności, zgodności z samym 
sobą, zastępujące prawdę, choć szeroko propagowano hasło „prawdy 
życiowej”. Lidia Czukowska starała się spełnić swoją powinność wobec 
młodego pokolenia. Nie tylko przekazywała wiedzę o Epoce Srebrnego 
Wieku, ale jako przedstawiciel elitarnej grupy inteligencji wyraźnie okre
śliła swój stosunek do władzy. Obok wierzących w system i zastraszo
nych nawet po referacie Chruszczowa, inteligencja, a nie tylko zwykli 
karierowicze, wyrzekała się aspiracji, nie widząc szans na polepszenie 
warunków życia indywidualnego i zbiorowego. Represyjno-biurokra- 
tyczny model życia społecznego stawał się coraz bardziej nie do przyję
cia. Doświadczenia historyczne - powstanie węgierskie jako próba obale
nia systemu zakończyło się fiaskiem i od tej pory żadne szersze środowi
ska społeczne nie zmierzały do zmian systemowych. Pisarka wierzyła 
jednak w naturalną zmianę pokoleń, w to, że młodzi zajmą miejsce 
w obrębie systemu i jego instytucji i określą prawidłowy kurs polityki. 
Pokolenie „szestidiesjatników” powinno uzyskać wpływ na sprawowanie 
władzy, a ona mocą swego autorytetu wskazywała mu drogę. Wiara 
w możliwość zmian rato wała ją przed beznadziejnością i biernością.

Pisarka za przyczynę dotychczasowej degradacji inteligenta i defor
macji Rosji w procesie jej historycznego rozwoju uznała zniekształcenia 
w sferze aksjologii. Odbudowanie duchowości na drodze ku dobru - to 
podstawowe zadanie współczesnego inteligenta; chociaż ta droga może 
się wydłużać, nie należy jednak odkładać poznania prawdy, godzić się na 
umocnienie ułudy, życie w fałszu i kłamstwie. „Pokolenie ludzi w dro
dze” stopniowo dochodziło do przekonania, że źródła te tkwią w marksi- 
zmie-leninizmie. Droga duchowego odrodzenia człowieka jest warun
kiem dalszych przemian historycznych368.

368 Tamże, s. 341.
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Według Czukowskiej, w latach 60. odrodziło się słowo rosyjskie, 
a wraz z nim kategoria prawdy, i stopniowo uświadamiano sobie jej rolę 
w kształtowaniu przestrzeni wolności człowieka. Swą postawą pisarka 
zachęcała innych do działania, budowała opozycyjne środowisko. 
W latach 60. i na początku 70. współtworzyła kulturę samizdatu, stano
wiącego źródło alternatywnego nurtu literatury oraz informacji na temat 
życia społecznego i kulturalnego, była obok Sołżenicyna i Grossmana 
najwybitniejszym publicystą tego nurtu, autorką wielu znanych w kraju 
i za granicą listów otwartych. Stanęła w obronie praw człowieka, mając 
pełną świadomość, że jej głos, aczkolwiek odosobniony, znajdzie od
dźwięk w sercach ludzi zniewolonych i niepotrafiących mówić pełnym 
głosem. Znane były jej listy do prasy radzieckiej, np. napisany wspólnie 
z Władimirem Komiłowem 23 stycznia 1966 roku do redakcji gazety 
„Izwiestija” z protestem przeciw artykułowi Dmitrija Jeriemina, nazy
wającego odszczepieńcami i chuliganami Daniela i Siniawskiego jeszcze 
przed ich procesem369, jak i inne późniejsze wystąpienia. Pisarka piętno
wała okrucieństwo, brak tolerancji oraz perfidię, z jaką oficjalne władze 
atakowały niepokornych twórców. Ważne było jej wystąpienie w obronie 
młodego wówczas poety Josifa Brodskiego. Należy wymienić także, 
obok słynnego listu Do Michaiła Szołochowa, autora Cichego Donu, 
eseje poświęcone Aleksandrowi Sołżenicynowi, między innymi: Odpo
wiedzialność pisarza i nieodpowiedzialność „Litieraturnoj gaziety” 
(1968) oraz list otwarty Gniew narodu (1973). Obrona Sołżenicyna oraz 
Andrieja Sacharowa w znacznym stopniu przyczyniła się do jej usunięcia 
ze Związku Pisarzy w roku 1974. Swoją rozprawę z tą skostniałą instytu
cją i gronem literatów pozostających na usługach władzy przeprowadziła 
w książce Proces wykluczenia (pierwsza wersja 1974 rok).

369 Л. Чуковская, Письмо в „Известия" [\у:] Цена метафоры или преступление 
и наказание Синявского и Даниэля, Москва 1989, „Книга”, б. 36-37.

W latach 70., dostrzegając obecność państwa we wszystkich wymia
rach ludzkiego bytowania, potępiała serwilizm, zaślepienie i złą wolę 
elity wykształconej. Ważną rolę odegrały jej apele nagłaśniane przez 
zachodnie radiostacje. Z ówczesnych wystąpień odnotujemy tu list 
otwarty z roku 1974 (Poryw niemoty} oraz List otwarty do redakcji cza
sopisma „Kontinient” (Otkrytoje pis’mo w riedakciju żurnala „Konti- 
nient”, 1981).

Autorka w swojej publicystyce, podnosząc problematykę moralno- 
-etyczną i aksjologiczną, oceniała rolę współczesnej inteligencji, jej rela
cje z władzą, o czym będziemy pisać szerzej w dalszej części pracy. Po
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stulat wymazania Związku Pisarzy jako instytucji, wykreślenia jego 
obecności z życia kulturalnego Rosji, wywołany, jak się wydaje, gestem 
Gieorgija Władimowa dobrowolnie opuszczającego szeregi Związku, 
miał w jej przekonaniu stanowić zachętę do tego typu ostentacyjnych 
działań, dających satysfakcję moralnego zwycięstwa. Pisarka zamykała 
granice literatury dla tych, co reprezentują władzę i w różnym stopniu 
pozostają na jej usługach, nie uległa jednak mechanizmom myślenia od
wetowego; jej dialog z władzą polegał nie na samym oskarżeniu, ale 
przede wszystkim na obronie własnych przekonań, norm postępowania 
i działań w imię autentycznego dobra człowieka, gdy świat fikcji uzyskał 
status realnego bytu.

Można powiedzieć, że od lat 60. kiedy zrodziło się zjawisko Sołżeni- 
cyna i nowy nurt literatury sprzeciwu wymierzony przeciw dyktaturze 
komunistycznej, który ostro stawiał pytania dotykające tkanki rzeczywi
stości sowieckiej, pisarka protestowała przeciw ograniczeniom nie tylko 
w sferze życia literackiego. Przybierającemu różne formy procesowi 
wykorzenienia pamięci oraz degradacji człowieka uwikłanego w rzeczy
wistość totalitarną przeciwstawiała próby określenia miejsca jednostki 
w zbiorowości oraz właściwych postaw wobec wartości i rzeczy. Jej pu
blicystyka stanowiła sugestywny obraz zmagań człowieka współczesnego 
w sferze działań moralnych i społecznych.

Na uwagę zasługuje również mało znana działalność poetycka Czu- 
kowskiej. Wiersze tworzyła w ciągu całego życia. Jej pierwszy tom Po tej 
stronie śmierci (Po etu storonu smierti) ukazał się w Paryżu w roku 1978 
i zawierał utwory z lat 1936-1976; kolejny, dopełniony utworami pocho
dzącymi z późniejszego okresu, aż do roku 1990, opublikowano już 
w kraju, w zbiorze pochodzącym z 1992 roku.

Lidia Czukowska, przyjmując jako przedstawiciel elitarnej grupy in
teligencji odpowiedzialność za życie społeczne w kraju, dążyła do inte
gracji środowiska, świadomie podejmowała trud organizowania swobod
nych wspólnot pozainstytucjonalnych. Jej postawa moralno-etyczna była 
szczególnie doceniona przez liberalny odłam inteligencji rosyjskiej wy
stępującej w obronie praw człowieka i świeckiej moralności w procesie 
budowania swobód demokratycznych. W publicystycznych wystąpie
niach Czukowskiej pojawił się postulat przestrzegania konstytucji, obro
ny represjonowanych, pluralizmu, niezależności przekonań każdego 
obywatela, jako sposobu realizacji wolności i odpowiedzialności jednost
ki w procesie kształtowania świadomości prawnej, co w początkowym 
etapie budowania demokracji wymagało cywilnej odwagi.
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Nie można również zapominać o roli trzeciej fali emigracyjnej, dzięki 
której - szczególnie poprzez działalność Władimira Maksimowa jako 
redaktora czasopisma „Kontinient” przejmującego odpowiedzialność za 
rzeczywistość społeczną i indywidualną - poszerzył się obszar wolności 
w zakresie myśli i literatury rosyjskiej. Pisarz w swojej twórczości lite
rackiej odkrywał ludzi na swój sposób bohatersko odpornych na czasy370. 
W ogóle literatura emigracyjna, podobnie jak dysydencka, podejmowała 
tematy, ukazywała płaszczyzny życia, których literatura oficjalna nie 
przedstawiała371 372.

370 Por. K. Duda, Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Kraków 2001, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

371 Por. L. Suchanek, Rosyjska literatura emigracyjna. Próba spojrzenia całościowego, 
„Slavia Orientalis” 1993, nr 2, s. 262.

372 Szerzej na ten temat pisze: E. Казанская, Лидия Чуковская член французского 
ПЕН-Клуба, „Русская мысль” 1978, 23 II, s. 6.

Czukowska, zgodnie z tradycyjnym wzorcem rosyjskiego inteligenta, 
którego charakteryzuje oprócz ogólnej kultury myślenia - przygotowanie 
profesjonalne, energia umysłowa, tolerancja wobec innych (choć nigdy 
nie toleruje zła), odpowiedzialność za społeczeństwo, by nie uległo de
gradacji - walka o jego prawa polityczne, wybrała drogę, z której nigdy 
nie zrezygnowała. Nic więc dziwnego, że po wykluczeniu jej ze Związku 
Pisarzy głębokie milczenie ze strony oficjalnych władz mogło być prze
rwane dopiero w okresie drugiej pierestrojki. Należy również wspomnieć 
o udziale pisarki, choć jej wystąpienia z uwagi na wiek i stan zdrowia nie 
były zbyt częste (aczkolwiek znaczące z racji bezpośredniego kontaktu 
z czytelnikiem), w popularnych wówczas zamkniętych imprezach, spo
tkaniach z inteligencją techniczną, np. w wieczorze poświęconym poezji 
Anny Achmatowej, zainspirowanym przez ówczesną publikację kolej
nych tomów poetki, w tym zbioru utworów wydanych w serii „Biblioteka 
Poety” w roku 1977. Czukowska prezentowała tu fragmenty drugiego 
tomu Zapisków o Annie Achmatowej - czytała opis spotkania i refleksje 
związane z odwiedzinami chorej poetki w szpitalu w 1961 roku.

Ważnym aktem uznania i szacunku ze strony zagranicznej krytyki 
było nadanie jej członkostwa we francuskim Pen Clubie w 1978 roku37 . 
Pisarka w ostatnim dziesięcioleciu swego życia pozostawała nadal twórcą 
zaangażowanym, miała wpływ na młodzież literacką, uczestniczyła 
w wieczorach poezji rosyjskiej, uroczystościach rocznicowych na cześć 
wybitnych osobowości świata artystycznego, np. w uroczystościach po
święconych Borisowi Pasternakowi (30 maja 1987). Autorkę Sofii Pie- 
trowny zaprosił także Andriej Wozniesienski jako honorowego gościa na 
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inaugurację uroczystości związanych z pamięcią Pasternaka (Pastierna- 
kowskije cztienija) w lipcu 1989 roku. W tym właśnie okresie, jak wspo
mina w swojej Autobiografii, po raz pierwszy od lat piętnastu pojawiło 
się jej nazwisko w oficjalnej prasie rosyjskiej, tj. 3 czerwca 1987 roku 
(„Litieratumaja gazieta”).

Lidia Korniejewna w roku 1986 została członkiem Bawarskiej Aka
demii Nauk; w trzy lata później, w lutym 1989 roku, Komitet Partyjny 
i Sekretariat Moskiewskiego Oddziału Związku Pisarzy RSFSR jedno
głośnie przywrócił jej członkostwo w organizacji, w tym samym czasie 
uroczyście obchodzono oficjalnie 80. rocznicę urodzin pisarki373.

373 Por. И. Войнович, Гамбургский счет. К 80-летию Лидии Чуковской, „Русская 
мысль” 1987, 29 V, s. 13-14.

374 W roku 1988 Parlament Europejski ustanowił Nagrodę im. Sacharowa za działal
ność na rzecz obrony praw człowieka.

375 А. Солженицын, Ушла Лидия Корнеевна Чуковская „Книжное обозрение” 
1996, 13 февраля, s. 3. Wśród nekrologów można wymienić: Лидия Корнеевна 
Чуковская известный писатель, критик, публицист. Некролог, „Книжное обозрение” 
1996, 13 февраля, s. 3; Лидия Корнеевне Чуковская - известный прозаик, 
литературный критик, позт. Некролог, „Литературная газета” 1996, 14 февраля, 
s. 3; Лидия Корнеевна Чуковская - известный писатель. Сообщение о смерти, 
„Литературная Россия” 1996, 16 февраля, s. 11; Лидия Корнеевна Чуковская - 
известная русская писательница. Некролог, „Культура” 1996, 17 февраля, s. 2; 
Памяти Лидии Чуковской, „Литературная газета” 1996, 14 февраля, s. 3; Ю. Карякин, 
Памяти Лидии Чуковской, „Литературная газета” 1996, 14 февраля, пг7 (5589). s. 3; 
Д. Бабич, Дочь автора „Мухи-Цокотухи" никогда не боялась гусей. Вчера 
исполнилось 9 дней со дня смерти писательницы Лидии Чуковской, „Комсомольская 
правда” 1996, 17 февраля, s. 3.

Doceniając zasługi Czukowskiej w zakresie obrony praw człowieka, 
przyznano jej prestiżową nagrodę międzynarodową „Za obywatelską 
odwagę pisarza”; za męstwo, postawę etyczno-moralną została bowiem 
w roku 1990 laureatem Nagrody im. A. Sacharowa374. Pisarkę odznaczo
no także Państwową Nagrodą Rosyjskiej Federacji, którą otrzymała za 
Zapiski o Annie Achinatowej na kilka miesięcy przed śmiercią, 7 czerwca 
1995 roku.

Lidia Czukowska zmarła 7 lutego 1996 roku. Na cmentarz w Pierie- 
diełkinie odprowadziła ją niewielka grupa przyjaciół, wśród których był 
obecny i wygłosił mowę pożegnalną Aleksander Sołżenicyn375.

Chociaż pisarka broniła się przed porównywaniem jej dokonań z osią
gnięciami ojca trudno nie zauważyć, że w tym ewolucyjnym łańcuchu 
pokoleń z godnością i pietyzmem przejmowała dziedzictwo rodzinne, 
i, pogłębiając je, kultywowała wartości humanistyczne. Dzięki swemu 
osobistemu zaangażowaniu w sprawy ludzi oraz bezkompromisowemu 
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dążeniu do obrony niezależności twórczej i rozwoju osobowości dawała 
wyraz oporowi przeciw komunistycznemu totalitaryzmowi. Wywodzące 
się z tradycji „Drogowskazów” wyobrażenie o stałych jakościach inteli
gencji rosyjskiej znalazło odzwierciedlenie w zbiorowym obrazie inteli
gencji, jaki Czukowska zaprezentowała w całej swojej twórczości, 
a przede wszystkim w Zapiskach o Annie Achmatowej. Pisarka za przy
czynę dotychczasowej degradacji inteligenta i deformacji Rosji w proce
sie jej historycznego rozwoju uważała negatywny wpływ mechanizmów 
manipulacji w zakresie komunistycznej edukacji społeczeństwa, tworze
nia człowieka nowego typu o upaństwowionym sumieniu - zniekształco
nej sferze duchowości i moralności376. Odbudowanie duchowości na 
drodze ku dobru i spełnianiu swego podstawowego zadania - odkrywania 
i głoszenia prawdy, należy według niej do najważniejszych obowiązków 
współczesnego inteligenta, i chociaż może się ta droga wydłużać, nie 
można jednak odkładać poznania prawdy, godzić się na umocnienie ułu
dy, życie w fałszu i w kłamstwie. Rola współczesnej inteligencji odnosi 
się także do jej stymulującego wpływu na opinię publiczną, na kształto
wanie środowisk i elit, propagowanie, niezależnie od światopoglądu, 
interesów społecznych i narodowych.

376 Warto w tym kontekście odnotować pracę poświęconą analizie postaw i zachowań 
polskich intelektualistów - zob. H. Slabek, Intelektualistów obraz własny. W świecie do
kumentów autobiograficznych 1944-1989, Warszawa 1997, Książka i Wiedza.

377 Problematyka sprzeniewierzenia się inteligenckiemu etosowi była poruszona m.in. 
w pracy J. Szackiego, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 
1991.

Obserwacja sowieckiej elity skłoniła pisarkę do potępienia uprzywi
lejowanych grup oraz apelowania o stworzenie warunków sprzyjających 
kształtowaniu się autentycznych elit, które przyjmą podstawy moralne za 
punkt odniesienia, przy ocenie rzeczywistości. Uznanie praw człowieka 
za powszechne i niepodzielne oraz traktowanie ludobójstwa jako zbrodni 
przekraczających granice obszarów politycznych i geograficznych - to 
najważniejsze zadania formacyjne tej części wykształconego społeczeń
stwa, która aspirowała do duchowej reprezentacji narodu. Zmienił się 
status inteligencji, a wraz z nim i wysoki etos, podobnie jak etos innych 
warstw społecznych, np. rosyjskiego chłopstwa377. Możliwość odrodzenia 
elit pisarka wiązała z koniecznością powrotu do tradycji kulturowej, 
kontynuowania zadań i celów wyznaczonych przez poprzednie pokolenia.
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II. Antropologiczno-etyczna wykładnia poglądów 
Lidii Cżukowskiej

Z działalności literackiej i publicystycznej Lidii Korniejewny można 
wysnuć pewne wnioski dotyczące jej poglądów na mechanizm życia 
zbiorowego, na panujące w nim prawa i określić właściwości, zwłaszcza 
te, które są ważne z uwagi na kwestie moralne oraz społeczne, mają na 
celu umocnienie autentycznych wspólnot między ludźmi. Autorka, co 
zbliża jej poglądy do założeń personal i stycznych, przyznaje pierwszeń
stwo etyce jednostkowej wobec polityki i ekonomii, dobro człowieka 
jako osoby stawia na pierwszym miejscu w hierarchii wartości, przy rów
noczesnym podkreśleniu roli dobra wspólnego w dziedzinie społecznej, 
choć nie jest to typ humanizmu integralnego378, rozumianego jako dąże
nie „do realizacji społeczno-doczesnej tej troski ewangelicznej o czło
wieku, która nie może istnieć w sferze duchowej jedynie, ale powinna się 
wcielić”379. Swoją postawą moralną najwyraźniej manifestującą się 
w publicystyce lat 60. - chociaż i w beletrystyce, i w dzienniku Zapiski 
o Annie Achmatowej dostrzega głęboki kryzys ówczesnej świadomości 
moralnej - wskazuje społeczeństwu drogę odnowy. Odwołując się do 
konkretnych przypadków, nie cofa się przed ujawnieniem kompromitują
cych faktów, lecz szczególnie podkreśla problem zdrady wśród inteligen
cji. Jeśli posądzamy ją o dydaktyzm, to właśnie w tym znaczeniu, że 
propaguje tezę, iż człowiek musi się nauczyć dobrych wyborów. 
W dziedzinie moralności ważne jest ukazanie jej naturalnych podstaw. 
Stała jest ludzka natura wyznaczająca zasady postępowania. Na mocy 
odpowiedzialności pisarka domaga się, by nie sprzeciwiano się prawu 
naturalnemu. Jej widzenie natury ludzkiej bez boskiego przeznaczenia, 
nadnaturalnego porządku, zakłada jednak - mimo braku jednostkowego 
doświadczenia religijnego - potrzebę transcendencji. W swej morali- 
stycznej percepcji rzeczywistości odrzuca przemoc i gwałt, nieograniczo
ną władzę i dekretowane kłamstwo, w dążeniu do stworzenia „nowego 
człowieka” negujące wolną wolę i wynikającą z niej jednostkową odpo
wiedzialność, a także krytykuje próbę wyzwolenia człowieka z tradycyj
nych więzów moralności.

378 Por. J. Maritain, Humanizm integralny. Zagadnienie doczesne i duchowe nowego 
świata chrześcijańskiego, Londyn 1960.

379 Tamże, s. 13.
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Stawiając moralność ponad polityką, powołuje się na historię ruchu 
rewolucyjnego, kiedy to nastąpiło „rozdzielenie jednej miary - politycz
nej i moralnej”, utrwaliło się przekonanie, że cel uświęca środki, i ko
mentuje:

..Czyż my, ludzie XX wieku nie doświadczyliśmy na własnych losach, jak 
bardzo nieludzka jest polityka, jeśli pozostaje w sprzeczności z moralnością, i cóż 
warta jest moralność pozbawiona konkretnej, społecznej podstawy?”’80

380 Л. Чуковская, Былое и думы Герцена, dz.cyt., s. 181.
381 Por. S. Frank, Dieu est avec nous, Paris 1955, s. 138.
382 А. Звозников, Русская интеллигенция: гуманизм и христианство [w:] 

Inteligencja: tradycja i nowe czasy, dz.cyt., s. 60.
383 M. Michalik, Etyka marksizmu i moralności socjalistycznej, [w:] Etyka, pod red. 

H. Jankowskiego, Warszawa 1979, s. 260.

Prymat zasady moralnej w odniesieniu do jednostki i społeczeństwa 
odróżnia jednak w sposób zasadniczy jej postawę od chrześcijańskiej, 
z prymatem zasady religijnej nad zasadą moralną380 381.

Współczesny krytyk zaznacza, że humanizm i chrześcijaństwo 
w świadomości Rosjan „nie były rozłączne, zbliżały się do siebie, choć 
nie zespoliły”382. W wieku XIX maksymalne zbliżenie pierwiastków 
chrześcijańskich i humanistycznych nastąpiło w światopoglądzie Antona 
Czechowa; podobne zjawisko można zaobserwować w twórczości Lidii 
Czukowskiej.

Wobec etyki autorytarnej

M. Michalik w artykule Etyka marksizmu i moralności socjalistycznej 
postuluje jako jeden z elementów prawidłowego rozwoju człowieka 
w etyce marksistowskiej: „negację koncepcji etycznych zasadzających się 
na uznaniu abstrakcyjnych ponadhistorycznych wartości moralnych”383. 
Czukowska w swoich utworach przedstawia konsekwencje takiego sta
nowiska - świat zbudowany poza godnością i wolnością, gdzie człowiek 
traktowany jest instrumentalnie. Trwający od stuleci dialog ideologiczny 
w XX wieku, kiedy ateizm stał się doktryną państwową, której teore
tyczną podstawą był materializm dialektyczny i historyczny w ujęciu 
Lenina-Stalina, znalazł swoją wykładnię w ateistycznym humanizmie 
spo-łecznym. Zaproponował on ludzkości namiastkę religii w postaci 
komunizmu.
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Państwo radzieckie obok koncepcji bezkonfliktowego społeczeństwa 
przyjęło bezkonfliktowość systemu aprobowanych wartości. W procesie 
wcielania w życie trzech podstawowych zasad: dobrobytu, swobody 
i harmonijnej współpracy, sposób postrzegania rzeczywistości podlegał 
modyfikacji. Życie społeczne jako wynik zbiorowego wysiłku zgodnie 
z ustalonym planem jest i staje się coraz lepsze. Jak słusznie zauważa 
J. Strzelecki38 , jest to widzenie z wbudowanym stereotypem „coraz wię
cej i „coraz lepiej”, porządkującym teraźniejszość i przyszłość. Stereotyp 
taki sprzyjał zatarciu różnic między wizją a procesem, sprowadzał zbio
rowe dokonania do granic optymalizacji, przeszkodom dzielącym gorsze 
dziś od świetlanego jutra nadawał charakter czysto techniczny. W zdomi
nowanym przez takie widzenie świecie nie było miejsca na konflikt mię
dzy wartościami etycznymi a pragmatycznymi, między dobrem a sku
tecznością, między wartościami moralnymi a utylitarnymi. Partia w dąże
niu do realizacji wytkniętych celów wymagała „świadomości ufnej”, że 
ona jedynie posiada klucz do rozwoju i doskonalenia społeczeństwa. Nic 
więc dziwnego, że stawiane przez Czukowską w jej twórczości literac
kiej, publicystycznej i poetyckiej pytania o charakterze etyczno- 
-moralnym faktycznie nie mogły się przebić, zaistnieć w społeczeństwie 
sterowanym przez idee politycznej celowości. Pisarka była przekonana 
o niemożliwości wyprowadzenia zasad postępowania ze skuteczności ani 
pożyteczności, gdy tymczasem teoria antropologiczno-społeczna zorien
towana na ludzką praxis z uwagi na nią właśnie określała relacje między 
rozwojem człowieka a treściami, ku którym ów rozwój powinien się kie
rować.

384 Por. J. Strzelecki, Propozycje języka lirycznego. Model socjalizmu, „Teksty” 1981, 
nr 1 (55).

385 Tamże, s. 50.

„W świetle tego poglądu w polu ludzkiej kultury nie istnieje żadna wartość 
czy konfiguracja wartości, mogąca być równorzędną czy równoprawną osią kry- 
stalizacyjną rozwojowych dążeń człowieka. Człowiek wszechstronne rozwinięty 
to człowiek wszechstronnie powiązany z ideą, której służy centrum (czytaj: par
tia). (...) Nie istnieje więc żadna wartość mogąca stanowić rodzaj instancji odwo
ławczej wobec orzeczeń centrum, ku czemu przystoi, a ku czemu nie przystoi 
rozwijać się człowiekowi. Nie istnieje żadna instytucja uprawniona do propono
wania innego oglądu treści normatywnych na zasadzie racji innych niż pragma
tyczne”384 385.

W socjalizmie wartość to postulat; takie podejście nie służy integral
nemu dobru człowieka, tradycyjnie wysokiej waloryzacji pewnej postaci 
jego rozwoju, jak np. świętość według chrześcijańskich wartości bądź 
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uznanie dla bohaterstwa cywilnego. To ostatnie nieobce było Czukow- 
skiej zgodnie z zasadą prymatu człowieka jako osoby nad społecznością.

Warto zaznaczyć, że w latach 60. sama partia dostrzegała głęboki kry
zys moralny, ówczesna polemika wokół moralności miała jednak czysto 
pragmatyczny cel - udoskonalenie radzieckiego społeczeństwa. Program 
KPZR z roku 1961 zawierał Moralny kodeks budowniczego komuni
zmu^6. Jego twórcy, odwołując się do etyki materializmu dialektycznego, 
w świadomym ukierunkowaniu i przyspieszeniu rozwoju społecznego 
upatrywali możliwości powstania wolnego od antagonizmów społeczeń
stwa bezklasowego. Według nich, w Marksowskiej zasadzie przemiany 
świadomości moralnej człowieka (w przezwyciężeniu alienacji) zawierał 
się postulat urzeczywistnienia zasady „człowiek człowiekowi najwyższą 
wartością”.

386 Por. Программа КПСС, „Правда” 1961,30 июля.
387 В. Эфроимсон, Родословная альтруизма, „Новый мир” 1971, пт 10.
388 Tamże, s. 194.
389 Cyt. za П. Вайль, Л. Генис 60-е, dz.cyt., s. 153.

Lidia Korniejewna, podobnie jak znikoma część inteligencji, odwa
żyła się wielokrotnie postawić właściwą diagnozę kryzysu sowieckiej 
rzeczywistości społecznej, dostrzegała, że w komunizmie w zasadzie nie 
było miejsca dla człowieka, bowiem w imię ludzkości człowiek faktycz
nie został z tego świata wyłączony. Rozpatrywanie problemów ludzkości 
bez uwzględnienia wolnej woli i jednostkowej odpowiedzialności sprzy
jało tworzeniu utopii. Ważną rolę w opanowaniu umysłów odgrywał 
język - instrument zniewolenia. Dzięki przebiegłej manipulacji ówcze
snych środków przekazu powstaje sowiecka „nowomowa”, za pomocą 
której zostają wyeliminowane z języka kategorie pozwalające analizować 
rzeczywistość społeczną, słowa tracą bowiem swoje znaczenie, zmieniają 
sens, a takie pojęcia, jak np. prawda, wolność, braterstwo, wchodzą 
w zakres demagogii. Po doświadczeniach XXII Zjazdu publicystka po
dzielała pogląd, że kategoria prawdy pozostaje w sprzeczności z komuni
zmem, choć oficjalnie dużo mówiono o „prawdzie osobistej (własnej) 
i prawdzie publicznej”. Momentem znaczącym w dyskusji na temat mo
ralności komunistycznej okazał się artykuł W. Efroimsona Rodowód 
altruizmu*1, w którym autor wysunął tezę, że „w zjawisku dziedziczności 
natury człowieka tkwi coś takiego, co wiecznie pociąga go ku sprawie
dliwości, zwycięstwu, ofiarności”386 387 388. Już wcześniej u Lenina znajdujemy 
stwierdzenie, że prawda absolutna nie zależy od przedmiotu, nie zależy 
od człowieka, ani od ludzkości389. Wytłumaczenie tej kwestii późniejsi 
marksiści wiążą z humanizmem socjalistycznym. Według nich, huma
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nizm socjalistyczny powołuje się na imperatyw Kanta, a nawet biblijne 
przykazanie miłości bliźniego, jako na wyraz tej tradycji, której najlepszą 
współczesną kontynuacją jest jakoby socjalistyczna doktryna etyczna.

Przeciw moralności ideologicznej

Uzasadnienie postaw w latach 60., w tym moralnych, okazało się bar
dzo skomplikowane i trudne w sensie praktycznym. Ludzie, będąc świad
kami zła i krzywdy innych osób, chętnie wierzą w nierozstrzygalność 
problemów moralnych. Sprzyjało temu specyficzne dla systemu komuni
stycznego zjawisko moralności ideologicznej, niezwiązanej z tradycyj
nym pojmowaniem moralności. Moralność ideologiczna jest zbiorem 
norm, których przestrzegać powinna jednostka, ale które zastosowanie 
znajdują jedynie w ramach społeczeństwa komunistycznego, a jej pod
stawowa cecha - to relatywizm, traktowanie dobra i zła w myśl zasady 
„cel uświęca środki”390. Zachwianie wyobrażeń o systemie praw i obo
wiązków nie oznacza jednak, że człowiek traci te prawa. Przymykanie 
oczu na zło, „wzniosłe kłamstwo”, wyrządzanie krzywdy niewinnej oso
bie w imię dobra ogólnego, postępu dziejowego, świetlanej przyszłości, 
nie mogą być uznane za powinność moralną, gdyż naruszają zasadę 
sprawiedliwości retrybutywnej, rozumianej jako kara za winy i nagroda 
za zasługi moralne, potępienie zła, szacunek dla dobra moralnego. Ska
zywanie na cierpienie i śmierć niewinnych ludzi w imię interesów partii 
czy państwa było nadużyciem w ramach leninizmu-stalinizmu. Atmosfe
ra tolerancji wobec zła miała swoje źródło w kluczowych wydarzeniach 
życia politycznego. Pisarka w swojej twórczości zastanawia się nad kwe
stią moralnie słusznej postawy wobec zła. Fakty towarzyszące zwłaszcza 
nowej sytuacji po śmierci Stalina uaktualniły w innym kontekście spo
łeczno-politycznym problem odpowiedzialności „dnia dzisiejszego za 
jutro, ale i za wczoraj”, zmuszały do zadawania zupełnie podstawowych 
pytań: Jaki rodzaj człowieczeństwa został stworzony w nowoczesnym 
i postępowym Związku Radzieckim poprzez zagłodzenie i egzekucję 
milionów ludzi? Było to rzucenie na szalę poczucia ludzkiej prawości 
i sprawiedliwości przeciw poczuciu prawości i sprawiedliwości systemu. 
W Zapiskach o Annie Achmatowej pod datą 10 stycznia 1963 roku autor
ka przypomina rozmowę z ojcem dotyczącą reakcji na proces Eichmanna 

390 Por. L. Suchanek, Homo sovieticus, świetlana przyszłość, gnijący Zachód. Pisar
stwo Aleksandra Zinowiewa, Kraków 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
s. 122-123.
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i jego zbrodnie. Ojciec postawił pytanie: ile milionów Rosjan zginęło za 
czasów Stalina? Pisarka nie dała odpowiedzi, wyraziła swoją wątpliwość 
nie tylko w stosunku do możliwości ustalenia liczby ofiar, ale nawet poli
czenia wszystkich obozów znajdujących się na terytorium ZSRR. Ko
mentarz Achmatowej był następujący:

U nich sześć milionów, a u nas, za czasów Wąsatego, trzydzieści - odpo
wiedziała po chwili zastanowienia Anna Andriejewna. - Kiedy mówią - Pani za
pewne słyszała tę idiotyczną frazę «oczywiście, że tak, niech wypuszczają, niech 
rehabilitują - ale po co opowiadać o tym głośno, po co wyrzucać śmieci z izby?» 
- czy pani słyszała? zawsze wtedy odpowiadam - właśnie w ten sposób Lidio 
Komiejewno, bierzcie, ofiaruję, przydadzą się! i zawsze pytam: «odkąd to trzy
dzieści milionów straconych traktuje się jak śmieci? Kiedy był niesprawiedliwie 
osądzony jeden człowiek, Dreyfus - cały świat stanął w jego obronie. To dobrze, 
tak trzeba. A tutaj trzydzieści milionów niewinnych śmieci»”391.

391 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой 1963-1966, Москва 1997, t. 3, 
s. 12-13.

392 Raymond Aron uznąje „faktyczne podobieństwo reżimu hitlerowskiego i stalinow
skiego, nie zgadza się jednak, że są to dwie wersje tego samego gatunku, gdyż różnią się 
na płaszczyźnie intencjonalności etycznej”, F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia, 
dz.cyt., s. 528.

3,3 Cyt. wg W. Stróżewski, Studia z teorii poznania i filozofii wartości, Wrocław 1978, 
s. 101.

Sprawa Dreyfusa przypomina, zdaniem Czukowskiej, o obowiązku 
inteligencji - przeciwnika władzy totalitarnej - bronienia prześladowa
nych. Powyższy cytat świadczy równocześnie o konieczności stawiania 
i rozstrzygania problemów moralnych w kontekście zauważonych przez 
pisarkę nie tylko podobieństw zbrodniczych systemów, jakimi były hitle
ryzm i stalinizm3 , ale i zasadniczej kwestii podejmowanej w latach 60. - 
odkrywania prawdy o przeszłości oraz stosunku społeczeństwa do 
obiektywnej prawdy o rzeczywistości sowieckiej. Kataklizm II wojny 
światowej i zbrodnie ludobójstwa kierują uwagę Czukowskiej ku prawu 
natury jako niewzruszonej podstawie obiektywnej oceny zbrodni.

Według współczesnego filozofa Romana Ingardena:
„Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przezwyciężenia granic zwie- 

rzęcości tkwiącej w człowieku i wyrastania ponad nią: człowieczeństwem oraz 
wolą człowieka jako twórcą wartości. Bez tej misji i bez tego wysiłku wyrastania 
ponad samego siebie człowiek zapada bez ratunku w czystą zwierzęcość, która 
stanowi jego śmierć”393.

Filozof zdecydowanie podkreśla fakt popadania w konflikt z istnie
niem, jeśli człowiek urzeczywistnia wartości negatywne. Powinność 
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człowieka wobec bytu nakazuje budowanie wartości pozytywnych, a nie 
negatywnych. Pisarstwo Czukowskiej jest próbą odpowiedzi na to wy
zwanie.

Etyka polityczna i jej oceny mają swoje podstawy w strukturze rze
czywistości. Wszelkie manipulacje są więc rozpoznawalne i postrzegane 
jako zło bez względu na światopogląd. Po odrzuceniu moralności komu
nistycznej, która jest całkowicie podporządkowana interesom walki kla
sowej proletariatu, traktowana jako ścieranie się pomiędzy przeciwstaw
nymi siłami na swój sposób rozumianego dobra i zła, przez co pojęcie 
zbrodni zatraca swój sens, gdy dobrem jest zabijanie ludzi, Jeśli tylko 
jest to zgodnie z kierunkiem Historii wyznaczonym przez Partię”394, dla 
pisarki ważny staje się sam proces poznania rzeczywistości.

394 A. Besançon, Kwestia moralności [w:] Między sierpem a miotem, Warszawa 1987, 
Wyd. CDN, s. 310.

395 Tamże, s. 154.

Stan oczekiwania, w jaki popadło ówczesne społeczeństwo, bardziej 
przeczuwany niż uświadamiany, wtrąca pokolenie lat 60. w napięcie 
między teraźniejszością a nadzieją „na lepiej”. Problem ten poruszał 
w swojej prozie między innymi Wasilij Aksionow. W przypadku Czu
kowskiej i starszych pokoleń etyka podpowiada, że wyjściem jest tu po
stawa spotęgowanej odpowiedzialności. Wobec zaniku etyki chrześcijań
skiej laiccy humaniści wykazują głęboką wiarę w możliwość udoskona
lenia człowieka za pomocą jego własnych wysiłków; wierzą także, iż 
dzięki wykształceniu mas nastąpi znaczny postęp na drodze do ukształ
towania bardziej humanitarnego społeczeństwa.

W odbiorze lat 60. koncepcja uniwersalistycznej etyki bez uwzględ
nienia etyki klasowej nie była oficjalnie aprobowana, choć - jak twierdzą 
niektórzy krytycy:

ideały tych lat - postęp naukowo-techniczny, prawodawstwo, postulowana 
droga moralnego doskonalenia, co wynikało z samej ich logiki, zmieniały rozu
mienie podstawowego ideału komunizmu. Socjalistyczne prawo powinno się 
przekształcić w parlamentarną demokrację, a teza o oświeceniu mas - doprowa
dzić do zbliżonej do chrześcijańskiej koncepcji osobowości, gdyż zalążek altru
izmu mało się różni od iskry Bożej”395.

Altruizm może jednak stać się ucieczką przed samym sobą, trzeba 
więc najpierw określić własną tożsamość, odnaleźć samego siebie, by 
móc dać coś drugiemu człowiekowi. To, co możemy odnieść do człowie
ka - podmiotu moralności - ma, według Czukowskiej, zakorzenienie 
w pełniejszej perspektywie antropologicznej.
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Etyka humanistyczna

Podstaw do wiary w moralne odrodzenie człowieka pisarka szuka 
w etyce humanistycznej, jako praktycznej nauce o sztuce życia. Wydaje 
się, że myśl etyczna Czukowskiej jest najbardziej zbieżna z koncepcją 
etyki prezentowaną przez Ericha Fromma, stąd wynika konieczność od
wołania się do jego rozważań teoretycznych poświęconych istocie i zada
niom etyki. Fromm, czyniąc rozróżnienie pomiędzy etyką autorytarną 
a etyką humanistyczną w zakresie rozpoznawania dobra i zła, charaktei^- 
zuje etykę humanistyczną za pomocą zarówno kryteriów formalnych396, 
jak i materialnych39 . Zasada formalna zakłada, że wyłącznie sam czło
wiek, „a nie jakiś transcendujący go autorytet, może określić kryterium 
cnoty i grzechu”, materialna zaś, że „kryterium wartości etycznej jest 
pomyślność człowieka”398. Antropocentryczny charakter tej etyki wynika 
z faktu, że sądy wartościujące i wszystkie inne sądy, „a nawet percepcje, 
uważa za zakorzenione w osobliwościach jego egzystencji i posiadające 
znaczenie tylko w odniesieniu do niej. Praktycznie, człowiek jest miarą 
wszechrzeczy. Według stanowiska humanistycznego nie ma nic wyższe
go i godniejszego od ludzkiej egzystencji”3 9. Etyk podkreśla znaczenie 
natury ludzkiej; jej charakterystyczną cechą jest znajdowanie szczęścia 
człowieka jedynie w związkach i w solidarności z innymi ludźmi, choć 
miłości nie traktuje jako fenomenu transcendującego człowieka. Miłość 
nie jest siłą niebiańską, z zewnątrz, ani nałożonym nań obowiązkiem, 
Jest ona jego własną siłą, dzięki której człowiek, działając w świecie, 
czyni go prawdziwie własnym”400. Etyka humanistyczna Fromma staje 
się praktyczną nauką o sztuce życia w tym sensie, że opierając się na 
teoretycznej nauce o człowieku, zakłada określoną koncepcję dobra 
w znaczeniu afirmacji życia, przy czym powinność bycia żywym Jest 

396 „Przedmiotem formalnym etyki są działania ludzkie, postawa lub człowiek jako 
podmiot działania bądź postawy, odniesione do normy moralności (kryterium wartości 
moralnej)"; T. Styczeń SDS, J. Merecki SDS, ABC etyki, Lublin 1996, Redakcja Wydaw
nictw KUL, s. 27.

397 Przedmiotem materialnym etyki jest: a) działanie ludzkie, b) postawy (dyspozycji 
aktualnej lub habitualnej), zarówno działania ludzkie, jak i postawy nie pozostają w opozy
cji do c) człowieka osoby jako działacza moralnego, czyli sprawcy czynu bądź podmiotu 
postawy. Tamże.

398 Por. E. Fromm, Etyka humanistyczna jako praktyczna nauka o sztuce życia (rozdział 
II książki Man for Himself), tłum. M. Uliński, „PISMO literacko-artystyczne” 1987. R. VI, 
nr 4 (59), s. 97.

399 Tamże, s. 98.
400 Tamże, s. 98.
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tożsama z powinnością stawania się sobą, rozwijania się w indywidual
ność, którą jest się w możności”401. Rozwijanie sił zgodnie z prawami 
natury - to podstawowy cel życia człowieka. Lidia Czukowska podziela 
te poglądy. Znalazły one wyraz w jej beletrystyce i publicystyce, gdzie 
przedstawiła zagrożenia będące konsekwencją odejścia od norm humani
stycznej etyki, i tym samym nawołuje do odbudowania utraconego 
w socjalizmie porządku moralnego.

401 Tamże, s. 102.
402 Por. S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Lublin 1994, 

s. 218.
403 A. Szostek, Podstawy personalizmu [w:] Wokół godności prawdy i miłości. Rozwa

żania etyczne, Lublin 1995.
404 Tamże, s. 31-32.

Autorka szczególnie zwraca uwagę na sieć relacji międzyosobowych 
i dostrzega, że relacje te są faktycznie oparte na niesprawiedliwości, 
przemocy, wrogości. Wchodzenie w relacje interpersonalne powinno 
prowadzić do czynnej solidarności pomiędzy ludźmi. Solidarność traktuje 
jako cechę, o której można mówić na płaszczyźnie naturalnej; troska 
o świat społeczny łączy ludzi niezależnie od światopoglądu. Chodzi za
tem o zasadę współzależności jako systemu determinującego działanie 
człowieka, przy czym fundament współzależności staje się w pewien 
sposób dla pisarki kategorią moralną i społeczną. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że na początku lat 60. silna była jej wiara w możliwość 
zmiany w rzeczywistości radzieckiej wzorców etycznych, a w ślad za tym 
społecznych i kulturowych.

Odczytanie otaczającego świata przez pisarkę można wiązać z katego
rią prawdy traktowanej jako rezultat procesu poznawczego, z metodą 
walki z ideologiczną i polityczną demagogią. Równocześnie jej postawa 
- aktywna i dynamiczna - wskazuje na sytuację uczestnictwa402. Pisarka 
podejmuje problem obowiązku moralnego, przy czym jej rozumienie 
moralności jest bliskie koncepcji chrześcijańskiej, przedstawionej przez 
współczesnego filozofa Andrzeja Szostka403. Moralność jest szczególną 
międzyludzką relacją.

„W relacji tej czynnikiem, który niejako powoduje zaistnienie swoistego mo
ralnego «napięcia», okazuje się być osoba - przedmiot. Podmiot czuje się zobo
wiązany do respektowania wartości drugiego, do działania na jego rzecz, afirmo- 
wania go. Ktokolwiek pojawia się w polu mego poznania i działania, «wytrąca 
mnie» z bierności - a czyni to tym silniej, im poważniejsza jest jego potrzeba oraz 
im wyraźniej jej zaspokojenie zależy ode mnie”404.
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Czukowska podkreśla właśnie taki konstytutywny sens moralności, 
choć w odróżnieniu od moralistów nie stara się sformułować podstawo
wej reguły postępowania człowieka. Postulatywny charakter przejawia 
się w jej relacji do artysty.

Artystę zawsze obowiązuje imperatyw moralny, tj. wierność sobie, 
swojemu pisarstwu, ludzkiemu powołaniu, ludzkiej godności i prawdzie. 
Zbliża się w tym do swego rówieśnika Wasilija Grossmana, „człowieka 
o nieugiętej Awwakumowskiej duszy, fanatycznie wymagającego od 
siebie i niezwykle surowego wobec innych” , dla którego podstawo
wym konfliktem moralnym jest rozdźwięk między szczęściem osobistym 
a poświęceniem jednostki dla wielkiej idei, walki o wspólne dobro. Co 
prawda w swojej ostatniej książce Życie i los (Zyzn' i sud’ba) autor 
w obliczu losu stawia człowieka przed dylematem „zdradzić lub zginąć” 
i, według pisarza, tylko wobec tego wyboru wszyscy są równi405 406, zajmuje 
więc postawę zbliżoną do egzystencjalizmu, tj. podkreśla akt samospeł- 
nienia w całkowitej, nieskrępowanej żadnymi normami moralnymi wol
ności. O etyce można mówić wszędzie tam, gdzie zaistnieje sytuacja 
wyboru, jednak sam wybór nie musi być etyczny. Wybrać - oznacza 
„podjąć realizację - uznanie wartości jest zarazem ich poznaniem 
i urzeczywistnieniem”407. Zasada postępowania Czukowskiej jest bardziej 
zbliżona do podstawowej zasady etyki personalistycznej, gdzie czyn jest 
moralnie powinny nie z tytułu nakazu, ani nie przez to, że prowadzi do 
szczęścia podmiotu, ale przez to, że jest podjęty dla dobra drugiego (oso
by - przedmiotu)408 409. Wymiar osobowy kieruje nas ku chrześcijańskiej 
koncepcji osobowości w ujęciu takich wybitnych twórców, jak Władimir 
Maksimów i Aleksander Sołżenicyn. W przypadku personalizmu chrze
ścijańskiego mądrość naturalna jest jednak wzbogacona nadprzyrodzo
ną . Naturalny porządek bytu zakłada konieczność istnienia drugiego 
człowieka; nie można żyć samemu, bo „tylko w życiu wspólnym w soli
darności i miłości mamy możliwość realizować się jako osobowości”410.

405 K. Pietrzycka-Bohosiewicz, Wasilij Grossman. W poszukiwaniu prawdy [w:] Dać 
świadectwo prawdzie, dz.cyt., s. 82.

106 Tamże, s. 100.
407 J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, dz.cyt., s. 39.
408 Por. A. Szostek, Podstawy personalizmu, dz.cyt., s. 22.
409 W kulturze personalistycznej, w której szanowane są prawa człowieka, więzi spo

łeczne, człowiek, tworząc osobowe relacje, zmierza ku ostatecznemu celowi osobowemu - 
jest nim wspólnota Ojca, Syna, Ducha i Wszystkich Świętych.

410 A. Szostek, Podstawy personalizmu, dz.cyt., s. 30.

Czukowska wobec doświadczeń stalinizmu i II wojny światowej, od
wołując się do „oczywistości doświadczenia powinności (wartości) mo
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ralnej działania”, uznaje pewną wspólną płaszczyznę akceptowania pod
stawowych wartości ludzkich bez względu na światopogląd. W chrześci
jaństwie nakaz jest, według Andrzeja Szostka, uzasadniony osobą drugie
go, jej dobrem, czyn jest moralnie dobry (słuszny), gdy stanowi akt afir- 
macji osoby dla niej samej, wyklucza wszelką korzyść podmiotu. Zatem 
czyn jest moralnie dobry, gdy jest podjęty w imię osoby-przedmiotu 
bezinteresownie. Podmiot nie liczy się z własnym pragnieniem i dąże
niami. Poprzez bezinteresowne czyny osiąga się bowiem głębię osobo
wego człowieczeństwa. Postulat ten jest zabarwiony aksjologicznie do
datnio, zawiera w sobie uznanie wartości człowieka, oddanie mu tego, co 
należne. Warto jeszcze zauważyć, że człowiek może stać się złym moral
nie tylko mocą własnego wyboru. W tym sensie „innym mogę tylko zło 
wyrządzić lub przysporzyć im dobra, jedynie siebie mogę złym lub do
brym uczynić”411.

411 Tamże, s. 30.
412 Por. T. Kotarbiński, Drogi dociekań własnych. Warszawa 1986.

Etyka, jaką prezentowała Czukowska, choć odkrywamy tu pewne 
analogie, mniej lub bardziej odległe, do personalizmu chrześcijańskiego, 
była w swoim założeniu laicka. Wyraźne jest stąd pokrewieństwo łączące 
Czukowską z innym wybitnym pisarzem pokolenia lat 60. Władimirem 
Bukowskim, dla którego wolność wyboru oznacza również odpowie
dzialność za wybór, a jego światopogląd nie ma religijnego wymiaru. Jest 
on przedstawicielem już czwartego pokolenia z narzuconą ideologią ko
munistyczną i równocześnie pierwszego zaczynającego skutecznie prze
ciwdziałać złu.

Etyka niezależna

Według Tadeusza Kotarbińskiego412, istnieje tzw. laicyzacja świato
poglądu, co sprawia, że zanika motywacja chrześcijańska dobrych uczyn
ków, a jej miejsce zajmuje świadomość, że drugi człowiek, jego prawo do 
godności jest wystarczającą wartością. Kotarbiński wprowadza termin 
„etyka niezależna”, której zasady ustanowiono na podstawie poglądu, że 
istnieją stałe, wspólne dla wszystkich ludzi wartości. Etyka niezależna 
jest oparta na stałości aksjologicznej, przekonaniu, że istnieją wartości 
absolutne i obiektywne. Światopogląd niezależny obliguje do wyboru 
wartości cenniejszych. Kryterium wyboru spełnia równie ważną funkcję 
w przypadku konieczności rozstrzygnięcia - kiedy i w jakim stopniu 
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można wyrządzić przykrość pewnym ludziom, broniąc innych przed cier
pieniem. Reprezentowany przez Kotarbińskiego typ etyki niezależnej, 
nierzadko uważany za przykład etyki areligijnej, występującej „poza” 
światopoglądem, gdyż - jak twierdzi sam autor - etyka w „równej mierze 
jak lecznictwo lub jak administracja nie potrzebuje światopoglądowych 
uzasadnień”413, odwołuje się jednak do określonego - świeckiego świato
poglądu w ramach pewnej wersji antropologii filozoficznej414, która jest 
bliska Czukowskiej.

413 T. Kotarbiński, Zagadnienie etyki niezależnej [w:] Studia z zakresu filozofii, etyki 
i nauk społecznych, Wrocław 1970, s. 212.

414 Por. J. Grad, Moralność - dziedzina funkcjonującego społecznie światopoglądu [w:] 
O kulturze i jej badaniu. Studia z filozofii kultury, pod. red. K. Zamiary, Warszawa 1985, 
PWN, s. 279.

415 T. Styczeń SDS, J. Merecki SDS, ABCkrytyki, dz.cyt., s. 45.

Etyka niezależna jest niezależna również w tym sensie, że nie sposób 
zastąpić własnego głosu sumienia głosem cudzym, przy czym przez su
mienie rozumiemy „dwuwymiarową świadomość podmiotową moralnej 
powinności działania (że powinienem i co powinienem)”415. Nawet naj
wyższe autorytety, którym mądrości pisarka nie mogła nie zaufać, nie 
potrafiły wpłynąć na jej moralny osąd działania ludzkiego, postaw i czy
nów, gdyż mocą żadnego autorytetu nie można wpływać na klasyfikację 
czynu jako moralnie dobrego. Czukowska podziela pogląd, że tylko wła
sne sumienie daje osąd bezwzględny i ostateczny. Powołajmy się na fakt 
związany z jej biografią dotyczący sprawy Borisa Pastemaka po przy
znaniu pisarzowi Nagrody Nobla. Pasternak był przyjacielem Kornieja 
Czukowskiego oraz starszym kolegą ze Związku Pisarzy Lidii Kornie- 
jewny. Ataki w prasie i prześladowania doprowadziły do usunięcia go ze 
Związku (27 października 1958). Czukowska nie uczestniczyła w zebra
niu (a warto zauważyć, ze wtedy jeszcze mogli w zebraniach uczestni
czyć członkowie Związku), które dokonało sądu nad Pasternakiem. 
Sprawa własnej nieobecności nurtowała ją przez wiele lat. Pisarka nie 
potrafiła przekonać samej siebie, że jej wybór - pozostanie przy śmiertel
nie chorym ojcu - był słuszny. Postępowanie Czukowskiej usprawiedli
wia Achmatowa.

„Wie pani, Lidio Komiejewno, nie oczekiwałam podobnych sądów, wykrzy
kiwanie bywa rzeczą bardzo przyjemną lecz jeśli jesteś zdolny w imię własnej 
przyjemności przejść obok nieszczęścią a nawet choroby drugiego człowieka, to 
rodzi się pytanie: w czym jesteś lepszy od tamtych? Pani i tak osiągnęła zwycię
stwo... Przyszła Pani do Borisa Leonidowicza i była z nim tego dnia, kiedy, je
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stem przekonana, żaden człowiek nie przyszedł do niego. Kiedy wszyscy uciekali 
od niego jak od zadżumionego”416.

416 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой, dz.cyt., t. 2, s. 262.
417 К. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin 1994, s. 121.
418 W. Stróżewski, Aksjologiczna struktura człowieka, dz.cyt., s. 32.
419 Według Stróżewskiego, sytuacja aksjologicznego cierpienia polega na uświadomie

niu sobie niewspółmiemości dwóch stanów: tego, w którym jestem, i tego, w którym 
powinienem być; por. tamże, s. 33.

420 Por. tamże, s. 36.

Achmatowa miała prawo wydać taki sąd, gdyż parę lat wcześniej 
(w 1946 roku) znajdowała się w podobnej sytuacji. Czukowska wskazuje 
jednak, że każdy rozstrzyga zagadnienia etyki indywidualnie, w pełni 
swojej osobowej odrębności.

„Człowiek przeżywa siebie jako podmiot wówczas, gdy w nim się coś dzieje. 
Gdy natomiast człowiek działa, wówczas przeżywa siebie jako sprawcę”417.

Każdy wybór pociąga za sobą aktualne działanie. Autorkę interesują 
wartości jako cechy współkonstytuujące sposób istnienia człowieka, 
a szczególnie te, za które człowiek bezpośrednio ponosi odpowiedzial
ność. Biografia Czukowskiej wskazuje, że pisarka przez długi czas znaj
dowała się w sytuacji, którą można następująco określić: „gdy ktoś nie 
zdaje sobie w ogóle sprawy z negatywnych wartości, których jest pod
miotem, świadomość ich istnienia prowadzi do dramatów i nierozwiązal- 
nych konfliktów”418. Jest to problem ludzkiego zaślepienia, który to stan 
sama jednak zdołała przezwyciężyć. Przejrzenie pisarki jest związane 
z porzuceniem wartości negatywnych. Przypadek, gdy sama odkryła 
w sobie coś nagannego, nawet jeśli to nie zostaje ujawnione, miał miejsce 
w drugiej połowie lat 30., jako akt zerwania z lojalnością wobec władzy, 
natomiast w innych okolicznościach, np. w związku ze sprawą Pastema- 
ka, towarzyszyło jej poczucie winy, tym bardziej że wyrządzonego zła 
nie można było już naprawić. Jako członek Związku Pisarzy uznała za 
swój obowiązek wystąpienie w obronie autora powieści Doktor Żywago 
na zebraniu, na którym podjęto uchwałę o wykluczeniu pisarza z szere
gów organizacji. Niedopełnienie tego obowiązku wiązało się z sytuacją 
aksjologicznego cierpienia419. Warto zwrócić uwagę na towarzyszące 
sprawie Pastemaka poczucie wstydu z powodu brata Nikołaja, który włą
czył się w nagonkę przeciw pisarzowi. Autorka kwalifikuje jego zacho
wanie ujemnie, traktuje wstyd w wymiarze społecznym, w tym aspekcie 
poczucie wstydu generuje też określoną hierarchię wartości420.
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Wyostrzona świadomość moralna Czukowskiej, wyznaczając własny 
system wartości, nakazywała pisarce respektować go przez całe życie.

Kotarbiński, sięgając do pojęcia obowiązku moralnego, definiuje ludzi 
przestrzegających w sposób bezwzględny moralnych zasad jako rygory- 
stów. Rygorystą w etyce określa tego, kto w pierwszym rzędzie realizuje 
zasady moralne. Postawa rygorysty charakteryzuje Lidię Korniejewnę, 
która do ostatnich dni życia zachowała młodzieńczy pryncypializm. 
Warto jeszcze dodać, że kryteria systemu etyki niezależnej w znacznym 
stopniu pokrywają się z etyką opartą na ewangelicznych zasadach moral
nych.

W sytuacji gdy od lat 20. XX wieku niszczono w ZSRR poczucie 
osobistej odpowiedzialności oraz obowiązku wobec zastanego kodu mo
ralnego, który legł u podstaw kultury europejskiej, postawa Czukowskiej 
była godna naśladowania, tym bardziej że młode pokolenie lat 60. połą
czone na zasadzie negacji, opozycji wobec epoki stalinizmu, starało się 
sięgać do dziedzictwa przeszłości i budziło w sobie te immanentne po
trzeby, które tkwią w niezniszczalnych właściwościach natury człowieka, 
wyznaczają jego wymiar moralno-etyczny. Ówczesna działalność pisarki 
świadczy o podjęciu kolejnej próby odkłamania rzeczywistości, jest wy
stąpieniem przeciw etyce socjalistycznej, z założenia autorytarnej. Płasz
czyznę porozumienia z młodymi ludźmi pisarka budowała nie tylko na 
zasadzie sprzeciwu, ale i wychodząc poza fundament negacji, występo
wała z postulatem odrzucenia schematycznych form myślenia i fałszy
wych wartości (wyłącznie o charakterze systemowym).

Wobec przyjmowania przez państwo i społeczeństwo jedynie wartości 
systemowych, ludzie wykształceni (sowiecka elita intelektualna) odrzu
cali wiarę w obiektywne wartości oraz misję służenia tym wartościom, co 
z kolei sprzyjało odejściu od obiektywnych wartości bytu, „zabijaniu 
instynktu kultury”. Pisarka w swojej twórczości poprzez próbę określenia 
wartości osoby oraz „dobra wspólnego” apeluje do otwarcia się w praw
dzie i odpowiedzialności na drugiego człowieka. Jej podejście do pro
blematyki osoby odbiegało od społeczno-politycznej praktyki marksizmu, 
gdzie osoba jest stawiana w kontekście integracji wielu nauk szczegóło
wych, dających podstawę do jej normatywnego ujęcia. Pisarka traktuje 
człowieka jako byt moralny, co łączy się z określonym stosunkiem do 
prawdy. Państwo radzieckie nie wyrzeka się prawdy, lecz zmienia jej 
znaczenie. W przypadku Czukowskiej próba oswojenia rzeczywistości 
łączyła się z poszukiwaniem prawdy w wymiarze absolutnym; to zresztą 
stanowiło główny motyw jej pisarstwa. Pojawił się on we wczesnej fazie 
twórczości (Sofia Pietrowna') w formie, która pozwala uznać go za punkt 
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wyjścia ewokujący epistemologiczny horyzont późniejszej prozy. 
W dalszych utworach problem sformułowany jednoznacznie jako stosu
nek człowieka do prawdy zdaje się wyrażać zasadniczy rys światopoglą
du pisarki. Doskonale rozumiała związek pomiędzy prawdą a wolnością, 
których nie można sobie przeciwstawiać. W epoce Breżniewa, w trudnej 
sytuacji egzystencjalnej istniała szczególna potrzeba odwoływania się do 
godności człowieka, gdyż osoba ludzka ma prawo, by ją traktować nie 
jako środek służący celom władzy, ale jako rzeczywisty podmiot ludzki 
i równocześnie społeczny. Czukowska, opierając się na doświadczeniu 
moralnym, w którym właśnie podstawową rolę odgrywa zdolność do 
poznania godności osobowej, udowodniła, szczególnie w kontaktach 
osobistych, zgodnie z definicją Karla Rahnera421, że człowiek spełnia się 
jako osoba wyłącznie w wymiarze swej wolności radykalnie różnej od 
zastanego świata. Chcąc więc zrealizować swoje życiowe powołanie, 
starała się pomnażać w sobie miłość, budować dobro, odrzucać fałszywe 
autorytety.

421 K. Rahner, Podstawowy wykład wiary. Uprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, 
przel. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, Instytut Wydawniczy PAX.

Autorytet moralny

Lidia Korniejewna, a właściwie jej życie pozostawało w cieniu wiel
kich autorytetów. Autorytet ojca miał swoje źródło w zasługach nauko
wych w dziedzinie literaturoznawstwa rosyjskiego i literatury dla dzieci, 
w działalności społecznej na rzecz rozwoju kultury rosyjskiej. Autorytet 
starszej o osiemnaście lat Anny Achmatowej urasta do rangi kultu bez 
względu na to, czy traktujemy poetkę jako osobowość, która sama potra
fiła stworzyć swój własny image, czy też z uwagi na nieprzemijającą 
wartość jej poezji. Przez lata więc Czukowska mozolnie budowała swój 
własny autorytet, mający źródło w jednoznaczności jej postawy moralnej 
i etycznej, co wyrażało się w opozycyjnym stosunku do ideologii i partii, 
w odpowiedzialnym działaniu, głoszeniu prawdy, przez co jej twórczość 
wpisuje się w nurt literatury niepokornej. Wartością nadrzędną w hierar
chii wartości niepokornych była wolność. Moralność zakłada określoną 
strukturę człowieka-podmiotu, jego wolność i rozumność. Dzięki ich 
posiadaniu człowiek, w odróżnieniu od bytów nierozumnych i zdetermi
nowanych, może decydować o kierunku swego rozwoju. Od wolności 
jako swego rodzaju wartości etycznej twórcy niepokorni uzależniali reali
zację pozostałych wartości. Jak czytamy: „wszelki akt niepokomości 
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pozbawiony heroizmu byłby jedynie nihilizmem”422. Heroizm Czukow- 
skiej polega na doświadczaniu i na świadomości wolności.

422 J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1993, s. 201.
423 E. Fromm, Etyka humanistyczna jako praktyczna nauka o sztuce życia, dz.cyt., 

s. 95.
424 W. Stróżewski. Istnienie i wartość, Kraków 1981, s. 76.
425 Tamże, s. 80.
426 Tamże, s. 90.

Jako twórca niepokorny, pisarka od lat 60. stawała się moralnym auto
rytetem. Co kryje się pod tym pojęciem? W etyce autorytarnej autorytet 
określa, „co jest dla człowieka dobre oraz prawa i normy postępowania. 
W etyce humanistycznej sam człowiek jest zarówno twórcą norm, jak też 
ich przedmiotem, ich formalnym źródłem, czyli czynnikiem regulującym, 
oraz istotą im podlegającą”42 . Erich Fromm wprowadza jeszcze dodat
kowy podział: autorytet racjonalny i irracjonalny; zasadniczym rysem 
tego ostatniego jest zawsze panowanie nad ludźmi. Warto się również 
zatrzymać nad rozważaniami Władysława Stróżewskiego, zawartymi 
w pracach Istnienie i wartość oraz W kręgu wartości, gdzie autor zwraca 
uwagę na fakt, że autorytet moralny jest trudniejszy od autorytetu znaw
stwa czy umiejętności, bowiem w dziedzinie moralności nie wystarczy 
„mieć autorytet - trzeba nim być”424. Podstawowym warunkiem bycia 
autorytetem jest także bycie w prawdzie425 426. Zatem, bycie autorytetem jest 
sprzeczne z byciem w fałszu. Autorytet bezwzględnie odrzuca wszelki 
fałsz, półprawdy, co więcej - taki autorytet, który tkwi w fałszu, sam się 
demaskuje. Autorytet moralny opiera się na zasadzie bezwzględności, 
a to z kolei oznacza, że należy „tak zespolić sprawność w uprawianiu 
swej wiedzy czy sztuki ze swą osobowością, żeby żadna nie mogła istnieć 
bez drugiej”4"6.

Według Czukowskiej, a pisze o tym szeroko w Procesie wykluczenia, 
nie można ocalić autorytetu za cenę kłamstwa, gdyż kto skłamał - jest 
kłamcą, kto zaś zdradził - zdrajcą. Takie stanowisko jest wymierzone nie 
tylko przeciw ideologicznej tezie Gorkiego, głoszącej, w imię wyższych 
racji, potrzebę wzniosłego kłamstwa, oraz tym, którzy to hasło wcielali 
w życie. Świadczy ono o braku akceptacji oficjalnie propagowanego 
modelu moralności w państwie komunistycznym i fałszywych - irracjo
nalnych autorytetów. Stosując terminologię Fromma, można stwierdzić, 
że do Czukowskiej, podobnie jak i do Anny Achmatowej, odnosi się 
także pojęcie „autorytet racjonalny”, mający swoje źródło w kompetencji, 
uznanej przez określoną grupę osób. Autorytet nie musi onieśmielać ani 
wywoływać podziwu, wymaga natomiast stałej kontroli i krytycyzmu, 
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jest zawsze tymczasowy427. Autorytet przestaje „działać kompetentnie 
w sprawie powierzonej Jej przez tych, co uznali jej autorytet”, jeśli poja
wia się irracjonalny lęk42 .

427 E. Fromm, Etyka humanistyczna jako praktyczna nauka o sztuce życia, dz.cyt., 
s. 95.

428 Tamże, s. 95.
429 T. Styczeń SDS, J. Merecki SDS, ABC etyki, dz.cyt., s. 21.

Faktycznie, jak wynika ze wspomnień, pisarka w swoich kontaktach 
z ludźmi nie onieśmielała, natomiast jej postawa niejednokrotnie wzbu
dzała podziw. Wydaje się, że można Czukowskiej przypisać jeszcze jedną 
cechę charakteryzującą autorytet racjonalny - autorytet tego typu opiera 
się na równości przełożonego i podwładnego; różnią się oni wyłącznie 
stopniem wiedzy lub umiejętności w danej dziedzinie. W tym przypadku 
jest to cecha godna podkreślenia z uwagi na występującą u pisarki ten
dencję odnajdywania siebie i spełniania się jako osoby w postawie dialo- 
galnej, co szczególnie uwidoczniło się w prozie Czukowskiej, w cyklu 
wspomnieniowym, gdzie autorka przedstawia portrety ojca - Pamięci 
dzieciństwa (Pamjati dietstwa, 1971), Mariny Cwietajewej, pisząc 
o ostatnich dniach autorki poematu Góra w Przedśmierciu (Priedsmier- 
tije, 1982), oraz Anny Achmatowej - w dziennikach prowadzonych od 
końca lat 30. do 60., a także w oddzielnych fragmentach dziennika po
święconych postaci Borisa Pasternaka, Konstantina Simonowa i Josifa 
Brodskiego. Jej „odkrycie osoby” jest złożonym aktem, w którym „osoba 
odnajduje siebie i spełnia się jako osoba wówczas dopiero, gdy odkrywa 
drugiego i afirmuje go jako osobę, odkrywając zbieżność odpowiedzial
ności za drugiego z odpowiedzialnością za siebie”429. W ujęciu Czukow
skiej - „drugi”, podobnie jak i pamięć, buduje tożsamość ,ja”.

Bycie świadkiem

Aleksander Sołżenicyn wskazywał na odwagę cywilną Lidii Kornie- 
jewny, pisząc:

„W tamtych strasznych czasach, kiedy w trwodze samotności palono drogie 
fotografie, drogie listy i dzienniki, kiedy każdy pożółkły skrawek papieru w do
mowej szafie nagle rozkwitał płonącą paprocią śmierci rzucaną do ognia, jakiegoż 
trzeba było męstwa, aby w latach tysiąca, tysięcy nocy nie spalić, lecz chronić ar
chiwa skazanych (...) bądź jawnie obwinionych (...). I jakże zakazanym, antyso- 
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wieckim buntem mogła się wydawać opowieść Lidii Czukowskiej Sofia Pietrow- 
„„-430 na

Nie tylko wymieniony utwór literacki, ale cała twórczość jest świa
dectwem męstwa i oporu wobec próby narzucenia nowej moralności na 
drodze kształtowania człowieka radzieckiego. O ile program utopii był 
już u początku władzy radzieckiej zaplanowany, o tyle koncepcja roz
woju człowieka kształtowała się wraz z rozwojem systemu totalitarnego. 
Zgodnie z tą koncepcją powstawał homo sovieticus*3 .

410 А. Солженицын, Архипелаг ГУЛАГ, Москва 1991, t. 2, s. 536.
431 Por. L. Suchanek, Homo sovieticus, świetlana przyszłość, gnijący Zachód. Pisar

stwo Aleksandra Zinowiewa, dz.cyt., s. 133-156.
432 G. Marcel, Być i mieć, przel. P. Lubicz, Warszawa 1986, Instytut Wydawniczy 

PAX.
433 Tamże, s. 89.
434 Tamże, s. 83.

Czukowska, stawiając fundamentalne pytanie, jaka postawa jest 
słuszna w obliczu zła wywołanego nienormalnymi warunkami, w jakie 
został wciągnięty człowiek, uznany za trybik w wielkiej maszynerii, 
w imię realizacji przyszłego dobra ludzkości daje jednoznaczną odpo
wiedź. Nie chodzi jej jednak o moralne deklaracje, lecz o rzeczywiste 
postępowanie ludzi, bowiem w tych nienormalnych warunkach wygląda 
na to, że przestępcy są niewinni, a zbrodnie nie istnieją. Pisarka, kierując 
się odpowiedzialnością zasadą równej miary, opowiada się za stosowa
niem tych samych kryteriów w odniesieniu do różnych ludzi, a najważ
niejsze z nich jest kryterium moralne. Traktując człowieka jako podmiot 
moralny, dzięki czemu posiada on określone prawa moralne, np. prawo, 
by inni respektowali jego autonomię, zastanawia się, jak powinien za
chować się świadek krzywdy drugiego człowieka? Jest to pytanie, które 
często umyka z pola myślenia potocznego i refleksji etycznej. Autodo- 
kumentalna proza Czukowskiej, wykorzystując ponadto pozycję uczest
nika i świadka jako element strukturalny utworu, kwestię uczestnictwa 
i świadectwa wiąże ze sferą działań stanowiących przejaw pełnego osobi
stego zaangażowania.

Gabriel Marcel* 431 432, podejmując problem metafizycznej podstawy 
świadectwą stawia pytanie: „Czy istota człowieka nie polega na tym, że 
jest on bytem, który może świadczyć”433. Jeśli przyjąć ten punkt widze
nia, to cała historia jest funkcją świadectwa, które ją przedłuża. Pamięć 
występuje jako wskaźnik ontologiczny: „Byłem obecny, stwierdzam, że 
byłem obecny”434. W czasach najnowszych, jak zauważa Marcel, pojęcie 
świadectwa uległo degradacji. Wiążemy je z przykładem świadectwa, do 
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jakiego złożenia możemy zostać powołani, jeśli bylibyśmy obecni pod
czas takiego czy innego wydarzenia. Przedstawiamy siebie jako aparat 
rejestrujący, notujący, traktując poświadczenie Jako wskazówki przez 
nas - ów aparat - poświadczone”. Poświadczać znaczy, według Marcela, 
nie tylko dawać świadectwo, ale również brać na świadka. Poświadczenie 
nie wyczerpuje się w stwierdzeniu i potwierdzeniu. Dobrowolny akt po
świadczenia realizuje najintymniejszy i najbardziej tajemniczy związek 
konieczności z wolnością. Jest to najwyższej klasy akt humanistyczny:

„W założeniu jest uznanie pewnej danej, ale jednocześnie jest coś zupełnie 
innego. Poświadczając, deklaruję ipso facto, ie zaprzeczałbym sam sobie, czyli że 
unieważniłbym sam siebie, gdybym zaprzeczył temu faktowi, tej rzeczywistości, 
której byłem świadkiem. Takie zaprzeczenie jest możliwe, jak pomyłka, jak 
sprzeczność, jak zdrada, ono jest zdradą”435.

435 Tamże, s. 182.
436 A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, dz.cyt., s. 97.

W rozumieniu Czukowskiej, bycie świadkiem wiąże się z tym właśnie 
wysokim walorem humanistycznym. Pisarka w swojej beletrystyce i pu
blicystyce przeciwstawia krytyce systemu, który bazuje na niskich in
stynktach i ludzkich słabościach, rzeczywiste znamiona wielkości czło
wieka, wskazuje na samą wartość moralną czynu. Jak pisze Andrzej Szo
stek:

„Wartość moralna czynu zgodna nie tylko z obiektywną normą moralności, 
która jest poniekąd zewnętrzna zarówno wobec tego czynu, jak i sprawcy, ale co 
najmniej również w tym, iż stanowi on manifestację jego wolności”436.

Akt wyboru sam przez się jest wartościowy, gdyż ujawnia i kształtuje 
to, co istotnie osobowe w człowieku - jego wolność. Akt moralnie dobry 
poszerza wolność człowieka - sytuuje ją w horyzoncie aksjologicznym.

Lidia Komiejewna traktuje pisarstwo jako akt powołania, formę po
świadczenia. Oczywiście do istoty świadectwa należy i to, że może zostać 
zatarte, wymazane, przedawnione. Musimy jednak mieć na uwadze, że 
jego istota nie ogranicza się wyłącznie do zarejestrowanego, odnotowa
nego faktu (w tym i literackiego), lecz transcenduje ku określonej wizji 
świata, będącej dla twórcy i odbiorcy szczególną wartością. Opierając się 
na etyce, mającej źródło w prawie naturalnym wpisanym w ludzki rozum, 
autorka, zwłaszcza w Zapiskach o Annie Achmatowej, aprobuje ten typ 
wspólnoty ludzkiej, gdzie istnieją nienaruszone naturalne więzy społecz
ne, budowane na poszanowaniu godności i wolności osoby ludzkiej. Rze
czywistość radziecka, bogata w negatywne zjawiska wynikające z uzna
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nia koncepcji wolności i wizji życia społecznego opartych na myśli mark
sistowskiej, nie skąpiła sytuacji konfliktowych i wymagała ujawnienia 
postawy pisarki wobec zła.

Na koniec warto podkreślić, że w wymiarze życia społecznego wystę
powała przeciw próbom zamachu na człowieka, podporządkowania go 
ideologii w świecie totalitarnym. Nie każdemu przysługuje godność 
i szacunek, nie każdy może być autorytetem moralnym, ale każda osoba 
zachowuje niezbywalne prawa człowieka: prawo do życia i zaspokajania 
podstawowych potrzeb biologicznych, prawo do unikania niezasłużonych 
upokorzeń i cierpień. Ta świadomość towarzyszyła jej, gdy przedstawiała 
zbiorowy portret inteligencji rosyjskiej czy podejmowała walkę na polu 
publicystyki i w działaniach praktycznych (petycje, listy otwarte), wystę
pując w obronie prześladowanych, represjonowanych dysydentów rosyj
skich. Podejmowała trud szerokiego spojrzenia na rzeczywistość sowiec
ką, „oczyszczenia pamięci” w kraju „pozbawionym łączącej ludzi zbio
rowej pamięci, któremu skradziono literaturę i historię, gdzie doświad
czenie każdego człowieka, środowiska, warstwy, jest indywidualne, od
dzielone i ograniczone. Kraj jest ogromny, a doświadczenie tego kraju nie 
zostało zebrane, scalone, podsumowane, gorzej - zostało zakłamane!”437; 
mocowała się z faktami, odkrywała przeszłość.

437 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой 195-1962, Paris 1980, YMCA- 
PRESS, t. 2, s. 424.

438 J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Paris 1990, s. 134.

Jeśli rzeczywistość radziecką poddamy oglądowi z perspektywy 
ucieleśnionych w niej wartości, to cechuje ją pewien rodzaj myślenia, 
którego sposobem perswazji bynajmniej nie jest wskazanie na prawdę, 
lecz kuszenie obietnicami. Budowa świetlanej przyszłości i nowego 
człowieka wiąże się z przemianą pojęcia prawdy, które w sferze pojęć 
zaczyna spełniać funkcję służebną wobec władzy:

„Środkiem do wygranej była zmiana pojęcia prawdy. Prawdą nie jest już 
zgodność poznania z rzeczywistością, której poznanie dotyczy, ale zgodność two
rzonej przez człowieka rzeczywistości z podjętym uprzednio idealnym projektem 
jej przebudowy”438.

Według Józefa Tischnera, władza odróżnia to, co już się dzięki niej 
stało, od tego, co stanie się jutro, zostanie powołane do istnienia. To, co 
już zostało stworzone, podlega ocenie i opisowi według kategorii prawdy 
pospolitej, to, co będzie - podlega prawdzie rozumu politycznego. W tym 
właśnie tkwił jeden z podstawowych paradoksów rzeczywistości sowiec
kiej. W swoich książkach i artykułach rosyjska pisarka starała się pokazać 
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ten paradoks. Zdaniem Tischnera, można się w pewnym zakresie spierać 
co do prawdy pospolitej, oceniać zgodność poznania z rzeczywistością. 
Kto natomiast ośmieliłby się wysunąć wątpliwości pod adresem rozumu 
politycznego, spotka się z sędzią, który wykaże mu kłamstwo439. Czu- 
kowska znalazła się właśnie w takiej sytuacji, nic więc dziwnego, że jej 
wystąpienia przeciw instrumentalnemu traktowaniu prawdy nabierały 
szczególnego znaczenia politycznego. Za akt polityczny uznano jej wy
stąpienia publicystyczne z lat 60., 70., i chociaż nie wyemigrowała, zna
lazła się na indeksie, w różny sposób szykanowana: szpiegowano ją oraz 
córkę i znajomych, cenzurowano korespondencję. Od śmierci ojca w roku 
1969, żaden jej utwór nie został wydany, a jej nazwiska nie wolno było 
zamieszczać w druku.

43’Tamże, s. 134.
440 Jan Paweł II, Veritaris splendor, tekst i komentarze, red. A. Szostek, Lublin 1995,

Prawda pojawia się w jej rozważaniach w kilku aspektach. Odrzucając 
historyczną prawdę o ludzkości w ujęciu marksizmu-leninizmu, a także 
ontologiczną prawdę o naturze, która jest materią, tj. teorie propagowane 
przez naukę radziecką, pisarka podnosi problem prawdy jako wartości 
moralnej.

Zdolność dotarcia do prawdy pozwala określić sens prawdziwej wol
ności i innych wartości w życiu człowieka.

„Prawda to cecha, dzięki której poznanie ludzkie zdaje sprawę z lego, jak jest 
naprawdę w rzeczywistości, bez względu na subiektywne pragnienia i interesy te
go, kto poznaje. Poznanie prawdziwe ujawnia wartości obiektywne i transcen
dentne, na nich człowiek może budować swój świat - także świat stosunków 
społecznych”440.

s. 26.



Część druga

WBREW SYSTEMOWI,
NA PRZEKÓR HISTORII - BELETRYSTYKA 

LIDII CZUKOWSKIEJ

Beletrystyka Lidii Czukowskiej wpisuje się w nurt prozy autobiogra
ficznej, przy czym trzeba na wstępie zaznaczyć, że autorka, stopniowo 
uwalniając swoją prozę od fikcji literackiej, zmienia jej strukturę 
i w aspekcie gatunkowym przybliża do form memuarystyki. Jej dziennik 
i różne typy wspomnień, oparte na własnej biografii, prezentują, obok 
refleksji osobistych, ocen dotyczących postaw i działań ludzkich, portrety 
wybitnych reprezentantów środowiska literackiego. Tego rodzaju mate
riały posiadają wartości poznawcze, ale i estetyczne, stanowią ciekawą 
odmianę literatury. Jeśli przyjąć w ślad za współczesnym krytykiem, że 
memuarystyka jest zmaterializowaną pamięcią, jednym ze sposobów 
przekazywania duchowego dziedzictwa pokoleń, określającym poziom 
cywilizacji społeczeństwa, jego świadomy stosunek do przeszłości, 
a szerzej: do bytu1, to twórczość Czukowskiej stanowi wartościowy mate
riał, będący odzwierciedleniem dramatycznych losów ludzkich w planie 
historycznym, etycznym, literackim. Przypisanie naturze wspomnienia 
cech pamięci pozwala wyposażyć go w takie właściwości, jak: całościo- 
wość ujęć, zdolność do integrowania, nieuleganie władzy czasu, orga
niczność, tworzenie spójnej wizji świata2. Równocześnie trudno nie za
uważyć, że wielu badaczy reprezentuje odmienne stanowisko, w tym 
i Aleksander Sołżenicyn:

1 Рог. А. Тартаковский, Мемуаристика как феномен культуры, „Вопросы 
литературы” 1999, пг 1, б. 35-40.

2 Ю. Лотман, Память в культурологическом освещении [^:] Избранные статьи, 
Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры, Таллин 1992, в. 200-203.

„Jest taka, niemała, literatura sekundanta, literatura o literaturze, literatura 
wokół literatury, literatura zrodzona przez literaturę (...) Ja sam, z przyczyn zawo- 



160 Kultura i inteligencja rosyjska

dowycli lubię taką poczytać, ale stawiam ją znacznie niżej od literatury prymar- 
nej ’.

Pogląd Sołżenicyna, choć podważa wartość tego rodzaju literatury, 
uwypukla jej specyfikę. Pisarz rosyjski wskazuje na wtórność jako kon
stytutywną cechę, mając na uwadze rozkwit pewnego typu literatury 
wspomnieniowej po roku 1953, zwłaszcza współczesne mu doświadcze
nia w rodzaju wspomnień Erenburga czy Paustowskiego, odległe od fun
damentalnych problemów i pytań epoki. Sam jest autorem tekstu wspo
mnieniowego Łbem o mur (Bodałsia tielonok s dubom, 1975), opisujące
go życie literackie lat 1961-1975.

Twórczość Czukowskiej wyróżnia się pewnymi cechami, które sta
wiają ją w szeregu podstawowych gatunków tzw. literatury dokumentu 
osobistego. Utwory tego rodzaju odsyłają czytelnika poza tekst; najważ
niejsza jest postawa twórcy wobec faktu zarówno własnej biografii zanu
rzonej w historii, jak i tworzenia historii; dla Czukowskiej słowo oznacza 
bowiem czyn, pisarka nie ucieka od traźniejszości, a fakty interpretuje 
w planie uniwersalnym. Inspiruje ją nie tyle dążenie do odczytania sensu 
własnej biografii i próby przewartościowania pewnego etapu twórczego, 
ile przede wszystkim dążenie do zrozumienia teraźniejszości w kontek
ście przeszłości; poprzez odtworzenie wizerunku wybitnych indywidual
ności dociera do zasad ogólniejszych. W intencji autorskiej, nie jej osoba 
wznosi się na horyzoncie wspomnień, lecz jak w życiu pozostaje w cieniu 
wybitnych twórców. Głównym celem, poza utrwaleniem faktów biogra
ficznych i literackich, cech osobowościowych wybitnych postaci, jest 
odtworzenie specyficznej aury tamtych czasów, perspektywy obyczajo
wej, artystycznej, politycznej. W tzw. prozie osobistej Czukowskiej wy
stępuje myśl i czyn jako dwa podstawowe wymiary ludzkiego istnienia. 
Nie ma tu także przypadku, czas decyduje o rytmie indywidualnej egzy
stencji, zaś z uwagi na gatunek mamy do czynienia z pewnego rodzaju 
kompromisem pomiędzy formą klasyczną prozy wspomnieniowej 
a dokumentem.

U pisarki widoczna jest wyraźna ewolucja od form powieści autobio
graficznej - mikropowieści o charakterze fikcjonalnym z mocno zaryso
wanym autobiograficznym elementem, który przejawia się w postaci 
bohatera, miejscu akcji, realiach (Sofia Pietrowna, Zanurzenie), poprzez 
utwory reprezentujące nurt wspomnieniowy oraz opowieść o dzieciństwie

3 А. Солженицын, Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни, 
Париж 1975, tłum, wg L. Suchanek, Aleksander Solżenicyn pisarz i publicysta, Kraków 
1994, s. 95-96.
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Pamięci dzieciństwa i esej autobiograficzny Przedśmiercie - do formy 
dziennika literackiego Zapiski o Annie Achmatowej. Należące do najwy
bitniejszych osiągnięć współczesnej rosyjskiej literatury autobiograficz
nej utwory Lidii Korniejewny, choć były nieznane szerokim rzeszom 
czytelników w okresie ich powstania4, wskazują, że już sam wybór te
matu, ważny przy ocenie postawy pisarki w tamtym trudnym okresie, nie 
był bezpieczny. Czukowska jako świadek, a równocześnie kronikarz 
epoki stalinizmu, podobnie jak i w późniejszych okresach, nie była skora 
do żadnych kompromisów.

4 Zagadnienie tzw. literatury odzyskanej podejmuje Janina Sałajczykowa, poświęcając 
między innymi uwagę mikropowieści Czukowskiej Sofia Pietrowna. Por. J. Sałajczykowa, 
Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985-1995, Gdańsk 1998.

I. Studium zniewolenia - Sofia Pietrowna, 
Zanurzenie

Dzieje publikacji

Lata stalinowskie znalazły odbicie w dwóch mikropowieściach Czu
kowskiej: Sofia Pietrowna i Zanurzenie. Już sama historia publikacji obu 
tekstów obnaża kolejne zmiany kursów politycznych w ZSRR.

Sofia Pietrowna, pisana od listopada 1939 do lutego 1940 roku, zo
stała oddana na przechowanie znajomemu autorki, Izydorowi Glinkinowi. 
Był to jedyny sposób uchronienia rękopisu, ponieważ Czukowska prze
żyła wcześniej, w związku z aresztowaniem męża w roku 1937, trzy re
wizje łącznie z konfiskatą mienia. Pisarka opuściła Leningrad i wraz 
z córką wyjechała do Moskwy. W czasie wojny przechowujący rękopis 
Glinkin, który z uwagi na stan zdrowia nie został powołany do wojska, 
umarł z głodu podczas blokady Leningradu. Przed śmiercią przekazał 
egzemplarz swojej siostrze Rozalii. Kiedy z dużym opóźnieniem dotarła 
do Moskwy wiadomość o śmierci Rozalii Glinkiny, Czukowska próbo
wała odzyskać rękopis. Przyjechała do Leningradu w roku 1956 i w rze
czach osobistych po zmarłej odnalazła po prawie dwudziestu latach swoje 
dzieło. W Zapiskach o Annie Achmatowej pod datą 4 listopada 1962 roku 



162 Kultura i inteligencja rosyjska

autorka stwierdza, że przechowywanie rękopisu było ze strony Glinkina 
prawdziwym bohaterstwem:

„Chronić - oznaczało zwycięstwo. W przeddzień śmierci głodowej, w przed
śmiertnym wycieńczeniu przejść z jednego krańca miasta na drugi, żeby oddać 
mój zeszyt siostrze - to także było zwycięstwo”5.

5 Por. Л. Чуковская, Записки, t. 2, s. 455.
6 Tamże, s. 609.

Odwilż i sytuacja względnej liberalizacji na początku lat 60. skłoniły 
pisarkę do ujawnienia tekstu. 6 listopada 1961 roku zaproponowała cza
sopismu „Nowyj mir” opublikowanie utworu, co jednak zostało odrzuco
ne w wyniku bardzo krytycznej wewnętrznej recenzji Aleksandra Twar
dowskiego. Twardowski zaznaczył, że bohaterka opowieści daleka jest od 
prawdy życiowej, zaś utwór nudny, choć temat ostry politycznie.

„W opowieści nikogo nie żal, nic nie jest straszne, ponieważ wszyscy są po
krzywdzeni (dyrektor, politruk, syn bohaterki, przyjaciel syna i inni), wszyscy oni 
to nie są żywi ludzie, którzy staliby się nam drogimi i bliskimi, a jedynie umowne 
postaci, to uogólniony typ literacki. Szerzej mówić na temat wymowy ideowo- 
artystycznej nie ma potrzeby. Autor nie jest nowicjuszem dopiero co zaczynają
cym pisać i potrzebującym konsultacji, lecz doświadczonym literatem, redakto
rem, który wziął się, według mnie, za niewłaściwe dzieło. W każdym razie „No
wyj mir” tego typu utworu nie potrzebuje”6.

5 stycznia 1962 roku Czukowska otrzymała oficjalną odmowę. Pisar
ka próbowała opublikować utwór w innym czasopiśmie. We wrześniu lub 
październiku posłała maszynopis do Nowosybirska. W końcu listopada 
otrzymała wiadomość, że Sofia Pietrowna została przyjęta do druku 
i będzie opublikowana w numerze drugim czasopisma „Sybirskije ogni”. 
13 grudnia autorka otrzymała tekst, to jest kopię tego, który został oddany 
do druku, z prośbą, by nie wnosić żadnych poprawek, co według Czu- 
kowskiej oznaczało, że redakcja bez jej zgody zmieniła tekst i wszelka 
interwencja autorska jest niewskazana. Porównała kopię z oryginałem 
i naniosła niezbędne poprawki. Odesłała rękopis ze wskazówką, by ni
czego już nie zmieniać albo w ogóle nie drukować. W swoim dzienniku, 
w partii poświęconej dziejom publikacji Sofii Pietrowny, informuje 
o charakterze poczynionych przez redakcję poprawek:

„Redaktorska praca nad stylem - ciągle ta sama, wykreślają zaimki, wykre
ślają powtórzenia, wyrazy potoczne, naruszają rytm - w ogóle to smutna ilustracja 
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do mojej książki W laboratorium redaktora. Nie po to pisałam i ochraniałam Sofię 
Pietrownę, żeby wydrukować ją w końcu nie w pierwotnej wersji”7.

7 Tamże, s. 621.
8 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 2, s. 455.
’ Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 3, s. 14.

Autorka często podkreślała, jak bolesny był brak zrozumienia, nawet 
wśród przyjaciół, jej radykalnej odmowy w kwestii nanoszenia poprawek 
redaktorskich, zwłaszcza stylistycznych.

Równolegle z problemami dotyczącymi druku w piśmie nowosybir
skim pojawiły się przeszkody w trudnych pertraktacjach pisarki z redak
cją czasopisma „Moskwa”, gdzie początkowo uznano utwór za „mocniej
szy” od Jednego dnia Iwana Denisowicza. Wkrótce jednak redakcja 
zmieniła zdanie, a po recenzji Arkadija Wasiljewa i Borysa Jewgjeniewa 
zrezygnowano oficjalnie z publikacji 13 grudnia 1962 roku.

W Zapiskach o Annie Achmatowej pod datą 4 listopada 1962 roku 
czytamy:

„Teraz opowieść rozchodzi się w maszynopisie, czytają ją, płaczą (mam dzie
siątki listów, niedawno wyniosłam je z domu), lecz płaczą nie ci, od których zale
ży druk. Oni bowiem czytają, nie płaczą, lecz przytakują i patrzą na «górę», sta
rając się odgadnąć wolę władzy”8.

Dalsze starania Czukowskiej w sprawie druku mikropowieści na ła
mach czasopisma „Sibirskije ogni” były bezpośrednio związane z roz
mową przeprowadzoną z głównym redaktorem pisma 20 grudnia 1962 
roku, kiedy to W. Ławrientiew przybył do Moskwy na słynne spotkanie 
partii i rządu z działaczami literatury i sztuki. Autorka, wspominając tę 
rozmowę, zwraca uwagę na zarzuty redaktora, przede wszystkim, że jej 
bohaterka jest mało sympatyczna, odbiega od wzorca bohatera pracy 
socjalistycznej, zaś aresztowanie syna należało przedstawić w kategorii 
„dziejowej pomyłki”, i że w ogóle utwór rozmija się z prawdą. Ławrien
tiew nie przyjmował argumentów pisarki, co więcej - zaproponował, by 
usunąć wstęp i datę powstania utworu, co osłabiało jego wartość jako 
dokumentu. Wkrótce zresztą odmówił publikacji w wersji zaproponowa
nej przez autorkę, a swoją decyzję motywował następująco:

„Na spotkaniu członków rządu z działaczami literatury i sztuki towarzysz 
Chruszczów mówił, że utwory na temat kultu Stalina powinny nie tylko opisywać 
przestępstwa i okrucieństwo tamtych lat, ale i umacniać u współczesnego czytel
nika wiarę w sprawiedliwość i humanizm naszego społeczeństwa”9.

Czukowska tak skomentowała tę wypowiedź:
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„Gdyby w przeszłości nie było masowej obławy na ludzi, nie zachowałyby się 
w pamięci historycznej narodu miliony na próżno straconych istnień, a byłyby 
jednostkowe, poszczególne pomyłki sędziów, doprowadzające do zguby poszcze
gólne osoby! Rok 1937 jako wzór humanizmu i sprawiedliwości!... Co to, to nie, 
niedoczekanic ich”10.

10 Tamże, s. 14.
11 Л. Чуковская, Процесс исключения, dz.cyt., s. 411.

Czarę niepowodzeń, w związku z niemożliwością publikacji utworu 
na łamach czasopism literackich, dopełniło wycofanie się z umowy ze 
strony poważnego leningradzkiego wydawnictwa, co przybrało tak nie
zwykły obrót, że sprawa znalazła swój finał w sądzie. Autorka szeroko 
pisze na ten temat w I i III tomie dziennika oraz w Procesie wykluczenia. 
26 września 1962 roku pisarka oddała maszynopis do wydawnictwa So- 
wietskij Pisatiel’. Po uzyskaniu w grudniu dwóch pozytywnych recenzji 
książka została zatwierdzona i przyjęta do druku; podpisano również 
umowę. W styczniu 1963 roku Czukowska otrzymała 60 procent honora
rium, a w marcu zaprojektowano okładkę. W wydawnictwie utwór wzbu
dził zainteresowanie zwłaszcza wśród młodych redaktorów, nawet, jak 
wspomina autorka, główna redaktorka - Karpowa, prawa ręka dyrektora 
wydawnictwa N.W. Lesjuczewskiego, dotąd wrogo nastawiona do pisar
ki, siliła się na komplementy. Czukowska dołączyła do tekstu przedmowę 
i został on poddany dalszemu procesowi obróbki redakcyjnej. Był to 
okres, kiedy oficjalnie zakończono demaskowanie kultu Stalina, jego 
ciało zostało wyniesione z mauzoleum, a każda gazeta, dziennik, wydaw
nictwo, jak wspomina pisarka, czuło się zobowiązane odpowiedzieć na to 
wezwanie do ujawniania „masowego naruszenia socjalistycznego prawa” 
poprzez publikację utworów. Proces demontażu osobistej dyktatury Stali
na dobiegał jednak końca, co spowodowało, że w maju 1963 roku we
zwano autorkę przed oblicze dyrektora oddziału radzieckiej literatury, 
Kozłowa, który kategorycznie oświadczył, że choć utwór został przyjęty 
do druku i wypłacono część honorarium - wydany być nie może. Naczel
ny redaktor Karpowa nie udzielała przez dłuższy czas żadnych wyjaśnień, 
w końcu autorytatywnie stwierdziła, że „temat jest zakazany, a na książkę 
nie ma zapotrzebowania”.

„Przyczyny i następstwa kultu zostały dostatecznie wyjaśnione dzięki opubli
kowaniu w gazetach partyjnych dokumentów. Wystąpienie Nikity Siergiejewicza 
i spotkanie przywódców partii i rządu z inteligencją wniosły dodatkowe wyja
śnienia"11.
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W ten sposób kończył się okres liberalizacji w latach 60., a dla Czu
kowskiej rozpoczął się etap walki o prawdę i wolne słowo, zainicjowany 
oskarżeniem wydawnictwa Sowietskij Pisatiel’.

Pisarze zwykle nie wytaczali wydawnictwu procesu w obawie, że 
w ogóle przestaną być drukowani. Czukowska oddała sprawę do sądu. Po 
licznych perypetiach sąd zażądał rękopisu. 24 kwietnia 1965 roku odbyło 
się posiedzenie Ludowego Sądu Swierdłowskiego rejonu w Moskwie, 
przy otwartych drzwiach. W obronie wystąpił prawnik ze Związku Pisa
rzy, powołując się na ustawę o ochronie praw autorskich. Wbrew ocze
kiwaniom wydawnictwa Sowietskij Pisatiel’ ten precedensowy proces 
wygrała Lidia Komiejewna, a wydawnictwo zostało zobowiązane do 
wypłacenia 100 procent honorarium. Książki jednak nie wydrukowano. 
Jak pisze autorka, na szczęście „nad wydaniem książki sąd nie ma wła
dzy, powieść została przechwycona przez samizdat, dawno już przecho
dziła z rąk do rąk i dotarła za granicę”12.

12 Tamże, s. 414.
13 Por. И. Тосунян, Завещание Люше. Вспоминая Лидию Корнеевну Чуковскую, 

.Литературная газета” 1996, 19 июня, nr 25 (5607), s. 6.
14 Wszystkie cytaty w tekście pochodzą z tego wydania.

Utwór Czukowskiej został po raz pierwszy opublikowany w Paryżu 
w roku 1965 w wydawnictwie YMCA-PRESS pod tytułem Opustoszały 
dom (Opustiełyj dom) bez wiedzy autorki. Zmiana tytułu, co wzbudzało 
jej protest, wynikała z ostrożności wydawcy w związku z pewnymi skoja
rzeniami; w tym czasie przebywał bowiem w Paryżu teatr rosyjski, 
a gwiazda zespołu występowała pod tym właśnie imieniem13. Utwór uka
zał się w wersji, która krążyła w samizdacie. Następnie, już pod właści
wym tytułem Sofia Pietrowna, był drukowany w Stanach Zjednoczonych, 
w Nowym Jorku, w dwóch kolejnych numerach czasopisma „Nowyj 
żurnał” (1966, nr 83-84). Kolejne wydanie książkowe w wersji rosyjskiej 
jako Opustiełyj dom pojawiło się w roku 1981 (wyd. Alagante). Utwór 
został przetłumaczony na wiele języków, po polsku pod tytułem Opusto
szały dom był wydany w Londynie w 1975 roku. Wydanie to zostało 
przedrukowane dziesięć lat później w Polsce w tłumaczeniu J. Szperaka 
(Warszawa 1985, Rekontra). W nowym przekładzie Roberta Stillera, pod 
tytułem odpowiadającym oryginałowi, mikropowieść została opubliko
wana dopiero w roku 1990 w wydawnictwie Alfa14.

Po nieudanych próbach z wydrukowaniem książki w ZSRR w latach 
60., dla autorki nadszedł okres długiego oczekiwania. Dopiero na fali 
pierestrojki i głasnosti Sofia Pietrowna została opublikowana po czter
dziestu ośmiu latach od daty jej powstania na łamach czasopisma „Nie- 
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wa” (1988, nr 2), a następnie wydana w jednotomowym zbiorze utworów 
Czukowskiej Opowieści (Powiesti, Mołodaja Gwardija, 1988)15 oraz 
w zbiorach prozy pod redakcją Siergieja Kaledina16 i A. Wanjukowa17, 
a także została włączona do publikacji z 1990 roku18. Tekst mikropowie- 
ści zawierał specjalny dodatek do czasopisma „Niewa” z 1991 roku19, 
a także jednotomowe wydanie utworów Czukowskiej, które ukazało się 
już po śmierci pisarki w 1997 roku20 *. W edycji dzieł w dwóch tomach 
z roku 2000 zamieszczono utwór w tomie pierwszym-1.

15 Л. Чуковская, Софья Петровна [w:] Повести, Москва 1988, Молодая Гвардия, 
s. 3-100.

16 Последний этаж. Сборник современной прозы, ред. С. Каледин, Москва 1989, 
s. 5- 60.

17 Трудные повести: 30-ые годы, ред. А.И. Ванюков, Москва 1992, s. 483-560.
18 Л. Чуковская, Процесс исключения, Москва 1990, s. 3-78.
19 Слепящая тьма (Литературное приложение к журналу „Нева”), Санкт- 

-Петербург 1991, s. 165-229.
20 Л. Чуковская, Софья Петровна [w:] Избранное, Москва-Минск, „Горизонт 

и Аурика” 1997, s. 5-80.
Л. Чуковская, Сочинения в 2 томах. Том I. Повести. Воспоминания, Москва 

2000, „Гудьял-Пресс”, s. 13-81.
22 Л. Чуковская, Спуск под воду [w:] Повести, Москва 1988, s. 101-220; tejże [w:] 

Процесс исключения, Москва 1990, s. 79-175; tegoż [w:] Избранное, Москва-Минск 
1997, s. 81-172. Cytaty umieszczone w tekście w przekładzie L. Liburskiej według tego 
wydania; tegoż [w:J Сочинения в 2 томах. Том 1. Повести. Воспоминания, Москва 
2000, s. 43-171.

23 А. Латынина, Писать - это было спасение... Встреча с Лидией Чуковской, 
„Московские новости” 1988, 24 IV, nr 7.

Perypetie związane z rękopisem Sofii Pietrowny i próbą wydrukowa
nia utworu rzutowały także na los drugiej publikacji książkowej, jaką 
było Zanurzenie, poświęcone nowej fali represji, choć historia druku nie 
była tak dramatyczna. Mikropowieść powstała w latach 1949-1957. Za
nurzenie, znane początkowo dzięki samizdatowi oraz zagranicznej publi
kacji (Nowy Jork 1972), oficjalnie pojawiło się w Rosji we wspomnia
nym wyżej jednotomowym wydaniu utworów z roku 1988 (Powiesti) 
oraz w kolejnych publikacjach z lat 1990, 1997, 200022.

Proza Lidii Czukowskiej ma charakter dokumentalny, taki bowiem, 
jak wspomniano wyżej, był zamysł autorki, która wierzyła w dokument 
w myśl zasady: „Dokumentów nie upiększa się, nawet jeśli poprawki 
przemawiają na korzyść estetyki”23. Utwory z wyraźnym ukierunkowa
niem na problematykę aksjologiczną znajdują pełne ugruntowanie 
w faktach historycznych.
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Zagrożenie tożsamości

Bohater prozy Czukowskiej staje wobec zagrożenia własnej tożsamo
ści, sam proces unicestwienia człowieka dokonuje się w świecie ideolo
gii, w płaszczyźnie socjologicznej i psychologicznej. Analiza mechani
zmów fizycznego, psychicznego, intelektualnego zniewolenia wiąże się 
z pytaniem o zło systemu, przede wszystkim z zagadnieniem masowego 
terroru. Naum Korżawin przypomina, że do połowy lat 30. mówiono 
w szkołach radzieckich o szkodliwości indywidualnego terroru stosowa
nego przez terrorystów-narodników, przy pełnej aprobacie jakoby dobro
czynnych skutków terroru masowego24. Tenor, jego zdaniem, przynosi 
największe efekty, jeśli łączy się z nieograniczoną władzą.

24 H. Коржавин, Сублимация страха... dz.cyt., s. 148.
25 Tamże, s. 148.

„Terror tworzy wtedy jakby świat, świat bezgranicznego konformizmu. 
I w tym sensie działa na terroryzowanych i na terroryzujących, skutecznie obni
żając stopień wyobrażenia o sobie zarówno poszczególnych ludzi i całych naro
dów, jak i w ostatecznym obrachunku całej ludzkości, która zmuszona jest się 
z tym pogodzić. (...) Świat, który tworzy terror, przekonuje nas w sposób natural
ny, że człowiek, którego nie udaje się sterroryzować, wygląda nieprzyzwoicie: jak 
jakieś monstrum, dziwak, a już na pewno jak ten, co zawsze z czymś wyskoczy. 
Zadanie terroru sprowadza się zatem do tego, aby w istocie miejsce, do którego 
człowiek został zagoniony było traktowane jako autentyczna przestrzeń życiowa, 
gdzie można swobodnie żyć, a nawet «szeroko oddychać», być szczęśliwym. 
Człowiek bojący się rozstrzelania nie w pełni uległ terrorowi. Po prostu znajduje 
się w trudnej sytuacji, którą sobie uświadamia. Jeszcze jest - wolny. Sterroryzo
wany staje się dopiero wtedy, kiedy życie w tym grajdole wyda mu się łatwe. 
Oczywiście, to wszystko jest związane z tym, że terror, w taki czy inny sposób, 
w znacznym stopniu usuwa całą, najbardziej aktywną i samodzielną warstwę na
rodu. Jak gospodyni - szumowiny”25.

Lidia Czukowska, świadoma procesu usuwania ludzi aktywnych, 
wartościowych {Sofia Pietrowna jest rezultatem dwuletnich doświadczeń 
z prokuraturą i organami władzy w sprawie aresztowanego męża oraz 
bezpośredniego zetknięcia pisarki z fizyczną eksterminacją, próbą indok
trynacji społeczeństwa, gdyż niszczono inteligencję, aby nowi ludzie 
myśleli inaczej), pragnie pokazać los człowieka przeciętnego, który „po
winien” zaakceptować terror jako stan normalny i funkcjonować, a nawet 
być szczęśliwym, w tej przestrzeni życiowej. Jej utwory nie wskazują 
jednak na tego rodzaju „pojednanie z rzeczywistością”, choć casus - 
Sofia Lipatowa, jako rezultat oddziaływania władzy na terroryzowanych 
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w warunkach, kiedy społeczeństwo ulega psychozie niepewności i zagu
bienia, pozwala uznać terror za metodę rządzenia do pewnego momentu 
aprobowaną, np. Sofia była szczęśliwa, gdy po śmierci męża otrzymała 
pracę maszynistki w wielkim wydawnictwie leningradzkim, i czuła się 
„powołana” do tworzenia nowej rzeczywistości, nie zdając sobie zupełnie 
sprawy, że terror przekształca się w ogromną machinę, która „traciła 
coraz bardziej kontakt z partią, rządem i masami. Lecz nie na tym koniec. 
«Genialność» Stalina wyraziła się w postawieniu znaków równości po
między terrorem a „socjalistyczną praworządnością»”26.

26 B. Lewickyj, Terror i rewolucja, przel. z j. niem. A. Palicki, Wrocław 1990, Spół
dzielnia Wydawnicza Profil, s. 274.

Na przykładzie kariery zawodowej bohaterki obserwujemy, jak wzra
sta terror polityczny, utwierdza się kult osoby Stalina. Autorka wprowa
dza nas w tajniki życia biurowego wielkiej redakcji, przedstawia proces 
kurczenia się praw jednostki w miarę podążania ku „świetlanej przyszło
ści”. Początkowo życie biurowe pochłania bohaterkę bez reszty, a obo
wiązki maszynistki: przydzielanie pracy, podliczanie stron i linijek, spi
nanie arkuszy, sprawiają jej wielką przyjemność. Wszystko wokół cieszy 
swoją nowością, nawet strój, w skromnym, czarnym chałacie z koronko
wym kołnierzykiem wyglądała bowiem solidnie i elegancko. Pierwszy 
rok w wydawnictwie był okresem wchodzenia w nową sytuację życiową, 
podejmowania nowych obowiązków społecznych, które niekiedy kolido
wały ze starym stylem życia, np. praca ponad normę ograniczała jej życie 
rodzinne, codzienne kontakty z synem.

Przedstawiając fragment życia Sofii Pietrowny, autorka śledzi, jak 
maszyna terroru osłabia osobowość - aż do etapu całkowitej utraty toż
samości bohaterki. Jest to postać pasywna; jej drogę życiową od początku 
wyznaczali inni - rodzice, mąż, potem partia. Przyjmowanie w sposób 
bezkrytyczny wszystkiego, co pochodzi od władzy, jej „opętanie” jest już 
widoczne w momencie, gdy uchyla się od refleksji nad światem, od prób 
dotarcia do prawdziwych przyczyn aresztowań, do źródeł milczenia wo
bec zła jednostkowego i społecznego. Największy cios, jaki dotknął Sofię 
Pietrownę-to aresztowanie syna w 1937 roku, które wytrąca ją ze swego 
rodzaju konformizmu, bezpiecznej przestrzeni dotychczasowego bytowa
nia. Postępowanie koleżanki Nataszy Frolenko, która wcześniej rozpo
znała swoją tragiczną sytuację i wobec groźby aresztowania popełniła 
samobójstwo, oraz aresztowanie przyjaciela syna, pomagającego Sofii 
Pietrownie w uzyskaniu informacji o Nikołaju, przyczyniły się do osta
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tecznej klęski bohaterki. Powoli traci grunt pod nogami; jej życie, jak na 
równi pochyłej, zmierza ku tragicznemu finałowi.

Bohaterka zanurzona jest w codzienny, prozaiczny i szary obszar rze
czywistości: biuro, mieszkanie komunalne, potem kolejki przed więzie
niami i prokuraturą, szarość leningradzkich ulic. W tym pejzażu we wła
ściwej kolejności nastąpi punkt kulminacyjny. Zostaje on wyznaczony 
przez zaniechanie refleksji nad własną egzystencją, brak postawienia 
zasadniczych pytań, gdyż odpowiedź na nie wymagała zbyt wielkiego 
wysiłku z jej strony jako osoby zadającej pytania. Postawa bierna, inercja 
woli, pasywność wobec zła mają swoje negatywne skutki; autorka 
w sposób jednoznaczny podkreśla, że wobec zła nie można przechodzić 
obojętnie. Sofia nie potrafi udźwignąć ciężaru duchowego niewolnictwa, 
a jej zwolnienie z pracy, nędza materialna przyspieszają katastrofę. 
W utworze przedstawiono, jak bohaterka w ciągu krótkiego czasu (pół 
roku) utraciła całą energię życiową:

„Nie wstawała z łóżka. Nie miała już po co wstawać. (...) Nieporządek w po
koju, kurz już ją nie drażniły”27 *.

i przypisami opatrzył A. Węgrzecki, Warszawa 1986, Państwowe Wydawnictwo Nauko
we, s. 228-318.

Nurtujący ją problem winy aresztowanego syna Nikołaja Sofia Pie- 
trowna mogłaby rozpoznać tylko na drodze osobistych dociekań. W pro
cesie rozpoznania prawdy musi uczestniczyć ludzki rozum; bez intelektu
alnego wysiłku cały proces poznania rzeczywistości natrafia na przeszko
dy niedające się pokonać. Bohaterka jest całkowicie zdana na wiedzę 
przekazywaną przez prasę, ona też ukształtowała jej stosunek do rzeczy
wistości. Wykluczenie poznania intelektualnego otaczającego świata 
prowadzi do deformacji faktów. Skażeniu ulegają wartości, coraz bardziej 
kurczy się wymiar duchowy człowieka. W takiej sytuacji bohaterka nie 
tylko traci rozeznanie w rzeczywistości, lecz także podstawy moralne: 
przestaje odróżniać dobro od zła i w konsekwencji wyrzeka się syna, nie 
przyznaje się do własnego dziecka. Jest to w pierwszej kolejności akt 
zdrady miłości macierzyńskiej. Właśnie w miłości macierzyńskiej warto
ści pozytywne urzeczywistniają się w sposób naturalny. One to w istocie, 
nie wymagając żadnego uzasadnienia, wspierają miłość. Uczucia, 
a zwłaszcza miłość, która reguluje stosunek do drugiego człowieka, 
a także do świata, umożliwiają wgląd w dziedzinę wartości'8.

27
28 Л. Чуковсая. Спуск под воду, dz.cyt., s. 97.

M. Scheler, Miłość i nienawiść [w:] Istota i formy sympatii, przełożył, wstępem
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W postawie bohaterki dostrzegamy wprawdzie oddanie, poświęcenie, 
ale w jej macierzyństwie brak fundamentalnej podstawy moralnej - od
powiedzialności. Nie jest zdolna brać odpowiedzialność za los swojego 
dziecka. Człowiek odpowiedzialny rozumie całą powagę tkwiącą w wy
maganiach świata wartości.

Symbol czystego macierzyństwa ma głęboką prawdziwość i wysoką 
wartość, choć niekoniecznie trzeba mieć własne dziecko, aby móc tę 
wartość w życiu kobiety realizować. W przypadku Sofii, w jej stosunku 
do syna istnieje iluzja - przejaw rozszerzonego egoizmu. Znajdujemy ją 
u tych matek,

które nigdy nie chcą uznać swoich dzieci za samodzielne indywidualne 
istoty żywe i za samodzielne Ja, także w okresie ich zaczynającej się dojrzałości; 
które usiłują nawet dorosłe sprowadzić do małego dziecka, które mogą pojąć 
dzieci jedynie w ów tępy, organiczny sposób, nie jako samodzielne istoty, lecz 
tylko lak, jakby rzeczywiście były jeszcze «częściami ich samych». Są to jednak 
matki, które są właśnie prawdziwej macierzyńskości pozbawione’’29.

29 M. Scheier, Istota i formy sympatii, dz.cyt., s. 294.
30 P. Evdokimov, Kobieta ¡zbawienie świata, tłum. E. Wolicka, Poznań 1991, s. 287.

Warto w tym kontekście powołać się na sposób traktowania już dorosłego 
syna, któremu na pięć minut przed odjazdem pociągu matka przypomina 
o kieszonkowcach, praniu koszul; mówi więc o rzeczach zupełnie drugo
rzędnych, widząc w nim w dalszym ciągu małego chłopca, bo też w isto
cie nie zauważyła, kiedy dorósł.

Jej miłość, wystawiona na wielką próbę, wypala się w kolejkach przed 
prokuraturą i więzieniem, w trudnościach życia codziennego. Unice
stwienie macierzyńskiej miłości może mieć i inne podłoże. Jest konse
kwencją zaprojektowanej zmiany natury kobiety. Proces emancypacji 
kobiet, równouprawnienia płci zajmował poważne miejsce w marksizmie, 
w planie przebudowy społecznej. Maskulinizacja kobiety na drodze 
przejmowania ról społecznych zrywających z dotychczasową tradycją - 
troska o zabezpieczenie materialne rodziny, zwiększony wymiar pracy, 
pełnienie funkcji społecznych, duża aktywność, zaangażowanie partyjne, 
sprzyjające poddaniu się kolektywnej psychozie ideologicznych stereoty
pów - zmierzała w kierunku zmiany antropologicznego typu kobiety od 
samych korzeni, od wnętrza psychiki, która - jak sądzono - jest tożsama 
z męską30. Unicestwienie charyzmatycznego stanu kobiecości i w konse
kwencji wartości macierzyństwa ma zatem odniesienie do prób stworze
nia nowego człowieka. Presja zewnętrzna, zastraszenie, brak środków do 
życia, przede wszystkim zafałszowanie rzeczywistości - wszystko to nie 
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pozwalało bohaterce wyrwać się z kręgu zla społecznego i moralnego, 
które hamowały jej naturalny instynkt macierzyński. Dramatyczny gest 
Sofii Pietrowny, która spaliła list od syna i płonące resztki podeptała - ten 
sam list z łagru, oczekiwany w czasie bezsennych nocy i koszmarnych 
dni przez rok i dwa miesiące - stał się symbolem wypaczonego macie
rzyństwa, wyrazem negacji wolności, bowiem wolność wyboru jest swo
istym miernikiem człowieczeństwa. Finał utworu to wielkie oskarżenie 
totalitaryzmu, a szczególnie negatywnej roli społeczno-kulturowych uwa
runkowań kształtujących życie matki i dorastającego syna. Bohaterka 
Czukowskiej nie potrafi przyjąć na siebie odpowiedzialności płynącej 
z wewnętrznej wolności człowieka. Powstaje pytanie, czy wybór wartości 
negatywnej jest źródłem klęski bohaterki? Czyn Sofii Pietrowny potwier
dza, że w jej przypadku niemożliwe było rozgraniczenie zła od dobra. 
Autorka stawia bohaterkę w sytuacji, gdy musi opowiedzieć się po stronie 
określonej hierarchii wartości, a nie są to wartości systemowe. Przekro
czenie granicy, wybór owej drogi należy do trudnych, wręcz niemożli
wych do wykonania bez naruszenia cząstki osobowości samego bohatera. 
Wybór Sofii Pietrowny prowadzi do autodestrukcji. Według Marii Goła
szewskiej31, sam wybór pozytywnej wartości, tj. wartości „wyższej, 
świętej”, nie wystarcza do potwierdzenia człowieka jako osoby - 
z wyborem wiąże się przyjęcie odpowiedniej postawy. Właśnie 
w przyjętej przez człowieka postawie uwidacznia się wartość samego 
człowieczeństwa, a przyjęcie takiej czy innej postawy wiąże się z wybo
rem. Wybór Sofii Pietrowny wskazuje na jej uchylanie się od odpowie
dzialności za los syna. Monachijski filozof Dietrich von Hildebrand32 
wyraża przekonanie, że ludzie pozbawieni poczucia odpowiedzialności są 
niedojrzali, infantylni. Ten typ infantylizmu reprezentuje Sofia Lipatowa. 
Bohaterka utworu, wskutek załamania się jej świata (aresztowanie syna, 
zwolnienie z pracy, co narusza wyobrażenie o cichym szczęściu wpisa
nym w życie rodzinne), ujawnia swą „moralną bezwartościowość”. 
Zresztą Sofia skłonna była zawsze uchylać się od dociekania prawdy, 
przyjmując na wiarę oficjalne kłamstwa. Fikcyjna rzeczywistość żyła 
swoim nierealnym życiem, narzucała ludziom swoje prawa. Według tych 
praw starała się postępować bohaterka, ulegając złudzeniom, co dopro
wadziło ją do klęski. Sofia Pietrowna wierzyła w rozumność, w pozory 
prawdziwości obiecujące sprawiedliwość społeczną, równość i po

31 M. Gołaszewska, Aksjologia estetyki [w:] Problematyka aksjologiczna w nauce o li
teraturze. Studia pod red. S. Sawickiego, A. Tyszczyka, Lublin 1992, Redakcja Wydaw
nictw KUL, s. 37-38.

32 D. von Hildebrand, Ethik, Regensburg-Stuttgart 1974.
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wszechny dobrobyt, nie dopuszczała myśli, że w więzieniu są tacy sami 
niewinni, jak Kola, a matki stojące w kolejkach podobne do niej samej, 
co więcej - stroniła od tych kobiet: „przecież porządny człowiek musi 
pamiętać, że te wszystkie kobiety to żony, matki trucicieli, szpiegów i 
morderców”33. Jej zaślepienie widoczne jest na każdym kroku, również 
wtedy, gdy prasa przekonuje ją, że wydawane wyroki, w tym i wyrok, 
jaki dostał dyrektor, „choć taki przyjemny człowiek”, jest sprawiedliwy. 
Lektura bieżącej prasy, drukowane materiały ze śledztwa, przyznanie się 
ofiar do winy wywołują u niej wzburzenie w tym samym stopniu, co u 
prokuratora prowadzącego sprawę. Słowa prokuratora „Wasz syn przy
znał się do swoich zbrodni. W śledztwie znajduje się jego podpis. Jest 
terrorystą i uczestniczył w akcie terroru”34, uznaje za prawdziwe. Zgodnie 
ze zdrowym rozsądkiem, skoro został oskarżony i przyznał się do zbrod
ni, musiał zawinić. Dramat bohaterki polega na tym, że nie potrafiąc od
różnić dobra od zła, wierzy równocześnie katowi i ofierze, a to przeczy 
logice. Jej brak poczucia odpowiedzialności wyraża się nie tylko gdy 
chodzi o wewnętrzne zajęcie stanowiska, lecz gdy trzeba działać. Sofia 
próbuje wierzyć równocześnie prokuratorowi i synowi i ta próba dopro
wadzają do choroby umysłowej.

33 L. Czukowska, Sofia Pietrowna. Powieść o terrorze 1937 roku, przel. z j. ros. 
R. Stiller, Warszawa 1990, s. 46.

34 Tamże, s. 52.
35 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 1, s. 10.
36 G. Marcel, Być i mieć. tłum. P. Lubicz, Warszawa 1986.

Według autorki, brak odpowiedzialności matki za los syna - to głów
na idea utworu:

„W celowo skażonej rzeczywistości, wszystkie uczucia są wypaczone, nawet 
macierzyńskie - oto moja myśl”35.

Intymna sfera człowieka, świat uczuć ludzkich, poprzez które wyraża 
się stosunek do otaczającego świata i wartości - wszystko uległo skaże
niu. Pisarka wskazuje na opłakane rezultaty inżynierii dusz. Przedstawia 
rzeczywistość, w której zanegowano duchowy wymiar człowieka, gdzie 
jednostka staje się uosobieniem wyłącznie siły witalnej - codzienna tro
ska o byt stanowi podstawowy bodziec działania, gdy jednak sprawy 
wykraczają poza sferę codzienności, bohaterka gubi się, poddaje rozpa
czy. Świat zewnętrzny stał się nagle obcy, co doprowadza ją do próby 
przerzucenia ciężaru odpowiedzialności na innych, winnych bowiem 
widzi wyłącznie poza sobą.

Gabriel Marcel36 wyraża pogląd, że dróg dojścia do tajemnicy czło
wieka należy szukać nie w obiektywnej analizie pojęcia osoby ludzkiej, 
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lecz „w wyjaśnieniu pewnych czysto duchowych danych, takich jak 
wierność, nadzieja, miłość”37. Sofia Pietrowna, uchylając się od odpo
wiedzialności za siebie i drugiego człowieka, sprzeniewierza się tym 
trzem duchowym wartościom. Jako matka zdradza syna. Popada w roz
pacz, co jest zaprzeczeniem nadziei. Brak nadziei wynika z faktu, że 
oczekiwania Sofii są skierowane wyłącznie ku światu zewnętrznemu. 
Bohaterka nie uświadamia sobie własnej pozycji ani zadań istoty ludzkiej 
zanurzonej we wszechświecie, obca jest jej tajemnica transcendencji. 
Wyłącznie od świata zewnętrznego, empirycznego, oczekuje pomocy. 
Chciała wierzyć w siłę rozumu, logiki, sprawiedliwości, które nie znaj
dowały w jej świecie oparcia.

37 Tamże, s. 140.
31 G. Marcel, Homo viator, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1984, Instytut Wydawniczy 

PAX, s. 37.
39 Л. Маллер, Чтобы найти братьев, dz.cyt., s. 75.
40 M. Schcler, Istota i formy sympatii, dz.cyt., s. 182.

,.O nadziei można mówić tylko tam, gdzie wchodzi w grę pokusa rozpaczy; 
nadzieja jest aktem, dzięki któremu pokusę tę aktywnie czy zwycięsko zwalczy
my”38.

Ze świata bohaterki zostaje jednak wyłączona nadzieja. Zerwanie ostat
niej łączącej ją z synem więzi - podpalenie i zdeptanie listu - jest gestem 
rozpaczy. Bohaterka zgasiła „ogień własnej duszy, ogień życia, ogień 
nadziei”39.

Tym, co zawsze dodaje człowiekowi sił w walce, jest miłość. Max 
Scheler nazywa miłość sympatią; ideę miłości stawia na czele idei będą
cych przedmiotem jego analiz fenomenologicznych. Pisze: „miłość jest 
zawsze i wszędzie ruchem twórczym”40. Miłość nie jest stanem biernym, 
ale jest formą aktywnego dążenia do osiągnięcia wartości, poczynając od 
jednostkowych pragnień człowieka do prób doskonalenia ludzkości, po
przez pomnożenie wartości w człowieku jako gatunku, aż do realizacji 
miłości kosmicznej do wszystkiego, co istnieje, czy też miłości do Boga.

Sofia Lipatowa nie pojmuje istoty miłości i w tym tkwi jej największy 
dramat. Wypaczony instynkt macierzyństwa zmuszał ją wyłącznie do 
troski materialnej o syna; matka nie ustawała w zdobywaniu produktów - 
słoniny, konserw, szyła worki, marzyła o zakupie aparatu fotograficznego 
dla Nikołaja, planowała nawet zorganizowanie ciemni do wywoływania 
zdjęć. W momencie kiedy dowiaduje się o pierwszych zwolnieniach 
z łagrów, jakby zaklina los. Silą swej woli pragnie marzenie zamienić 
w rzeczywistość: zobaczyć w skrzynce list powiadamiający ją o powrocie 



174 Kultura i inteligencja rosyjska

syna do domu; co więcej - jakby uprzedzając fakty, informuje o zwolnie
niu Nikołaja. Ten czyn to instynktowny akt kłamstwa, który dla samej 
Sofii jest zaskoczeniem, tym bardziej że obserwuje reakcję ludzi, na
tychmiastową zmianę stosunku do jej osoby, co przynosi jej od dawna 
oczekiwaną ulgę. Czyn Sofii jest wyrazem podporządkowania się jakiejś 
nieokreślonej wewnętrznej sile, poddania się instynktowi życia, naturze, 
ale równocześnie niesie w sobie niebezpieczeństwo zaślepienia rozumu 
przez kłamstwo, które ad hoc oszczędza cierpień kłamiącemu, jednak 
skutki jego są tragiczne. Bohaterka popełnia wielki błąd. Zjawisko to 
tłumaczy filozof:

„Cale życie moralne człowieka - z aktami miłości na czele - nie jest więc 
bezmyślnym podporządkowaniem się siłom tkwiącym w ludzkiej naturze (co 
oznaczałoby popełnienie błędu naturalistycznego), ale rozumnym respektowa
niem inklinacji rozpoznanych i realizowanych na poziomie osoby”41.

41 A. Szostek, Etyka jako normatywna teoria moralności. Podstawy personalizmu [w:J 
Wokół godności, dz.cyt., s. 80. Jest to omówienie poglądów M.A. Krąpca zawartych 
w artykule O rozumieniu bytu moralnego, „Roczniki Filozoficzne KUL” 1983, nr 31, z. 2, 
s. 52.

42 Tamże, s. 112.

W przeciwieństwie do prawdy, kłamstwo nigdy nie umacnia podmiotu 
i nie potwierdza jako osoby42. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zjawi
sko miłości ma charakter duchowy, można zatem oskarżyć system o za
nik sfery duchowości i zastanawiać się nad przyczynami degradacji du
chowej człowieka. W procesie tworzenia homo sovieticusa kategoria 
macierzyństwa schodzi na dalszy plan, co odzwierciedla proza współcze
sna, że wymieniamy tak twórczość Wasilija Aksionowa, np. sztukę Czte
ry temperamenty (Czetyrie tiempieramienta'), powieści: Oparzelina 
(Ożog), Nowy słodki styl (Nowyj sładostnyj stil), oraz Jurija Drużnikowa 
Anioły na końcu igły (Angieły na konczikie igły), w których odzwierciedla 
się nie tylko zanik instynktu macierzyństwa, ale i mamy do czynienia 
z profanacją klasycznego Puszkinowskiego modelu idealnej miłości.

W mikropowieściach Sofia Pietrowna i Zanurzenie autorka opisuje 
konsekwencje sterroryzowania człowieka przez system. Reprezentatyw
ność jej bohaterów świadczy o istnieniu populacji ludzi pozbawionych 
praw, traktowanych jako przedmiot społecznego eksperymentu; terror 
stanowi tu część strategii zastraszenia, mającej doprowadzić społeczeń
stwo do bezwzględnego posłuszeństwa. Powołując się na ówczesną 
praktykę polityczną opartą na wykorzystaniu przez państwo różnych form 
przemocy, kreśli sugestywny obraz rzeczywistości radzieckiej, jej degra
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dujący wpływ na człowieka. W utworach dają się wyodrębnić trzy pod
stawowe kręgi tematyczne: ideologia, moralność i etyka oraz psychologia 
zniewolonego człowieka.

W świetle doświadczeń egzystencjalnych można wyróżnić dwa po
rządki fenomenologiczne: degradację i tragizm43. Degradacja występuje 
wtedy, gdy ze świata zostało wyłączone sacrum. W tak urządzonym 
świecie zbrodnia staje się czymś naturalnym, nawet banalnym. Bierze 
górę pesymizm - człowiek, społeczeństwo, oderwani od podstawy onto- 
logicznej, przekształcają się w bezwolną masę. Następuje uprzedmioto
wienie, wyzwalają się instynkty, co sprzyja procesom manipulacji. Sys
tem bazuje na niskich instynktach i wymuszonym poparciu na drodze 
masowego terroru wobec jednostek i grup uznanych za „wrogów ludu”. 
Degradacja wiąże się również z tragizmem. Świat Sofii Lipatowej - to 
bezduszne uniwersum, gdzie człowiek zdominowany przez strach, osa
czony, nie znajduje żadnej drogi wyjścia. Szaleństwo bohaterki jest, jak 
zauważono wyżej, przejawem autodestrukcji. Jednostka, skazana na we
getację w ograniczonej przestrzeni życiowej, niezdolna do refleksji, nie 
może oswoić rzeczywistości, odkryć zła, by podjąć z nim walkę. Symp
tom bezrefleksyjności, bezmyślności, widoczny w postawie Sofii Pie- 
trowny automatyzm, wskazuje na zanik jej osobowości. Świadczy o tym 
także uchylanie się bohaterki od wyboru związanego z wysiłkiem inte
lektualnym i moralnym. Poznawanie rzeczywistości ogranicza się do 
przyjmowania ról narzuconych przez propagandę kłamstw. Bohaterka nie 
stara się na własną rękę poszukiwać prawdy, a gdy nastąpiły aresztowa
nia, kontaktować się z rodzinami ofiar. Uwierzyła w socjalistyczną spra
wiedliwość, podobnie jak i w miłość Stalina do dzieci, kiedy w roku 1937 
jako organizatorka choinki i wielkiego balu noworocznego wkładała do 
pudełek z czekoladkami karteczki z napisem: „Dziękuję towarzyszowi 
Stalinowi za szczęśliwe dzieciństwo”. Nierzadko takie właśnie karteczki 
trafiały do ofiar stalinowskiego ludobójstwa, do dzieci pozbawionych 
rodziców w wyniku aresztowania i zesłania. Podobnie tragiczny los spo
tkał w utworze Sofia Pietrowna czteroletnią córeczkę aresztowanego 
dyrektora wydawnictwa Zacharowa.

43 E.A. Mukoid, Filozofia zła: Nabert, Marcel, Ricoeur, Kraków 1993, „Universitas”, 
s. 72.

Bohaterka działa bez zastanowienia, zawsze robi to, czego od niej 
wymagają bądź oczekują, jest tylko śrubką w wielkiej machinie i wcale 
nie dojrzewa w niej świadomość, że jako śrubka zostanie użyta. Lata 
działania według schematu radzieckiej propagandy nie pozwalają jej 
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zrozumieć, na czym polega błąd, wykorzenić zło, które do niej przylgnę
ło. Sofia Pietrowna za życia męża była pochłonięta jedynie wychowa
niem syna i została wierna temu ideałowi; po śmierci ojca Kola zdobywa, 
mimo zmienionych warunków egzystencji, wyższe wykształcenie. Dobro 
syna jest jedynym dążeniem matki, żyje w świecie narzuconych jej ról 
zarówno w pracy, jak i przez organizacje społeczne - do momentu, gdy 
fałsz otaczającego ją życia, nie pozwalając bohaterce odróżnić prawdy od 
kłamstwa, uniemożliwia jej rozpoznanie, czy syn jest wrogiem ludu, czy 
też ofiarą. Będzie wtedy musiała drogo zapłacić za miejsce, które wyzna
czył jej system, a ceną stanie się „rezygnacja z własnego rozumu, sumie
nia i odpowiedzialności”44.

44 V. Havel, Sila bezsilnych. Przedmowa Adama Zagajewskiego, Berlin 1987, s. 17.

Zlo pozostaje tajemnicą - i w tym sensie Sofia uczestniczyła w owej 
tajemnicy, choć sama nie poczuwała się do odpowiedzialności za istnie
jącą sytuację. W ogóle, problem zła ucieleśnionego w systemie dla niej 
nie istniał, ponieważ nie była w stanie ani tego faktu sobie uświadomić, 
ani ocenić. Aktualne jednak pozostaje pytanie, czy taka niewiedza zwal
nia bohaterkę od odpowiedzialności?

Z punktu widzenia filozofii egzystencjalnej narastaniu zła (rodzaj fa
tum ciążącego nad bohaterką) i immanentnej mu karze odpowiada, jak się 
wydaje, w mikropowieśći Sofia Pietrowna szaleństwo i śmierć matki. 
Swój pogląd na winę i karę w świecie totalitaryzmu komunistycznego 
autorka wiąże z nienormalnymi warunkami, moralną degradacją życia, co 
w praktyce oznaczało uległość i przyzwolenie wobec władzy w sytuacji, 
gdy ludzie zostają wciągnięci w kołowrót kłamstw. W warunkach nie
normalnych nie można żądać od jednostek odpowiedzialności za skutki 
ich działania. Wychodząc od tragedii osobistej bohaterki, Czukowska 
stawia moralno-ontologiczną antytezę w planie świadomości społecznej 
i systemu społecznego, stara się określić sposób wyjścia, przezwyciężenia 
ciążącego nad człowiekiem fatum (zło systemu). Siedząc krok po kroku 
upadek duchowy bohaterki, wyróżnia kolejne etapy - aż do przedstawie
nia tego stanu, kiedy zło zawładnęło istotą człowieka, wiążąc każdy jego 
ruch, i unicestwia każdy sprzeciw, każdą myśl Sofii.

Autorka przedstawia rzeczywistość, jakby zło było jej osnową, ist
niało, zanim zostanie dokonana zbrodnia - zdrada syna. Dlatego utwór 
ma w sobie cechy starogreckiej tragedii. Nikt nie może wydobyć bohater
ki ze stanu, w jakim żyje: na początku jest to stan duchowej niemocy, 
potem moralnej gnuśności, wreszcie - rozpaczy z powodu osobistej tra
gedii (list od syna potwierdza jego oskarżenie o działalność kontrrewolu- 
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cyjnąi pobyt w łagrze). Z tej sytuacji nie ma wyjścia. Sofia Pietrowna nie 
potrafi zmienić swojego statusu bycia śrubką w mechanizmie, przezwy
ciężyć tego, do czego przywykła i co wywołało w jej psychice nieodwra
calne zmiany.

Zło zewnętrzne przyczynia się do upadku człowieka, pisarka rozpa
truje jednak problem nie tylko w powierzchniowej warstwie, na płasz
czyźnie społecznej, poza którą nie wychodzą marksiści, demoralizacja 
zależy także od indywidualnego aktu przyzwolenia na zło traktowanego 
tutaj w szerszym, psychologiczno-etycznym wymiarze. Zarysowuje życie 
bohaterki na trzech poziomach: witalnym, psychologicznym, duchowym, 
i śledzi, jak ulegają one stopniowej redukcji, kurczy się ich zasięg.

Złu i szarzyźnie codziennego dnia, moralnej degradacji środowiska 
twórców przeciwstawia się Nina Siergiejewna, która w przeciwieństwie 
do Sofii Lipatowej podjęła próbę samookreślenia. Bohaterka mikropo- 
wieści Zanurzenie nie tylko nie pragnie się przystosować do nowego 
życia, lecz jej działania mające w sobie wiele ze spontaniczności uze
wnętrzniają opozycyjny stosunek Niny - przedstawicielki „ginącej kla
sy”, do „legitymizacyjnej” zgody, jaką wyrażają jej koledzy, członkowie 
Związku Pisarzy, na panujący porządek. Bohaterka, dostrzegając zło 
w zautomatyzowanych strukturach systemu, stara się w spotkaniu z dru
gim człowiekiem odkrywać świat autentycznych wartości pozasystemo- 
wych. Jej „zanurzenie” oznacza wyjście z objęć owego fatum. Wyjście 
jest jedno: kiedy przestępcy przekształcą się w istoty wyższe, w braci, 
którzy przebaczą sobie nawzajem, zdejmując z siebie całe odium 
kłamstw, winę za przestępstwa, by mógł nastąpić akt powszechnego po
jednania - w przekonaniu, że mają do tego pełne prawo. Pisarka miarą 
moralności mierzy zbrodnie stalinizmu. Największą winą jest milczenie 
przyzwalające na zbrodnie:

„Widzę za każdym razem ciężką wodę, jej zabijający chłód - wodę i milcze
nie. Tak, widzę milczenie: ono kłębi się jak para. Kłęby milczenia. I to jest wła
śnie Alosza na przesłuchaniu. Jacyś ludzie kijami spychają go do wody. I oni 
również milczą. On jest coraz bliżej i bliżej na skraju przepaści. Oto już jedna no
ga się osunęła - zaraz spadnie druga - to jest właśnie śmierć Aloszy na przesłu
chaniu”45.

45 Л. Чуковская, Спуск под воду, dz.cyt., s. 87.
46 R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach etycznych [w:] Książeczka 

o człowieku, Kraków 1987, Wydawnictwo Literackie, s. 73-169.

Roman Ingarden46 w rozprawie O odpowiedzialności i jej podstawach 
etycznych wysunął tezę, iż odpowiedzialność nie powstaje wyłącznie 
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w dziedzinie moralnej. Przyjmując Ingardenowską klasyfikację rozma
itych sytuacji odpowiedzialności, reprezentowany przez Ninę Siergiejew- 
nę typ odpowiedzialności można łączyć z sytuacją „gdy ktoś działa od
powiedzialnie”47. Oznacza to, że można za coś brać odpowiedzialność, 
przy czym nie jest się rzeczywiście za to odpowiedzialnym. Narzuca się 
pewna analogia z chrześcijańskim grzechem zaniedbania. Milczenie 
oznaczało brak sprzeciwu wobec zła, i chociaż może się wydawać, że 
taką postawę usprawiedliwiają nienormalne warunki, Nina Sirgiejewna 
mówi:

47 Tamże, s. 74.
48 Л. Чуковская, Избранное, dz.cyt., s. 9.
49 Tamże, s. 98

„Dzisiaj zrozumiałam w czym tkwi moja wina. We śnie zrozumiałam. Jestem 
żywa, oto w czym moja wina. Ja żyję, ciągle żyję, podczas gdy jego kijami we
pchnęli do wody. Powrócił na minutę, żeby mi to wypomnieć”48.

Bohaterka czuła się winna, choć początkowo nie potrafiła odpowie
dzieć sobie na pytanie, gdzie i kiedy popełniła błąd. Kiedy po pewnej 
próbie udaje jej się „zanurzyć” w świat duchowy, w świat wewnętrznych 
przeżyć, doznań, z pamięci przywołuje:

..(...) ciężkie kroki żołnierzy wyprowadzających Aloszę, tam - nasze schody, po 
których schodzi lekkim, szybkim krokiem pomiędzy nimi, uśmiechając się do 
mnie, żebym się nie bała, tam - nasze obite wojłokiem drzwi, które nie wiem, 
dlaczego, starannie zamknęłam za nim na wszystkie zamki i zasuwy. Kiedy jesz
cze słyszałam kroki (...). Tam - maleńka Katia, która się nie przebudziła, kiedy 
wyjął ją z łóżeczka i ostatni raz przytulił do siebie (...). Tam - moje nieodstępne 
wieloletnie pytanie: jaka była jego ostatnia chwila? Gdzie znajduje się mogiła? Co 
widział w ostatniej chwili życia? Po co się zanurzam? Chcę znaleźć braci - jeśli 
nie teraz, to w przyszłości. Wszystko, co żywe, poszukuje braterstwa i ja go szu
kam. Piszę książkę, żeby znaleźć braci - chociażby tam, w nieznanej dali”49.

Nina Siergiejewna czuje się współodpowiedzialna za śmierć męża, 
a szerzej: za zbrodnie stalinowskie, zwłaszcza terror 1937 roku; wierzy, 
że jej „zanurzenie” - swoisty rachunek sumienia pozwoli by w przyszło
ści podobne pytania nie spędzały snu z powiek, oznacza bowiem nadzieję 
na spotkanie z braćmi. Jej marzenie o współbraciach jest również marze
niem o powszechnym rachunku sumienia, poznaniu wzajemnych win, 
wspólnym zanurzeniu.

„Ojczyzno, moja Rosjo - pomyślałam znowu. I dyskretnie zaczęłam oglądać 
ludzi (...). Co oni widzą, każdy w swojej ciemności, przed snem, zamykając po
wieki? Gdybym tylko mogła razem z nimi zanurzyć się głęboko pod wodę i zoba
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czyć lo, co oni widzą. To by było prawdziwe zanurzenie. Razem z nimi. W ich 
pamięć”50.

50 Л. Чуковская, Спуск под воду, s. 171.
51 Tamże, s. 168.

Czukowska ukazuje, jak na bazie wyznania jej własnych win rodzą się 
nowe relacje, zmienia się stosunek bohaterki do otoczenia.

„Zanurzenie” nie jest rzeczą łatwą. W głębi jest strasznie, gorzej niż 
na powierzchni. Bohaterka ma jednak dość siły, aby wyjść z ohydy, zła, 
i wie, że zło można zwyciężyć jedynie poprzez prawdę i przyjęcie na 
siebie odpowiedzialności za przeszłość, a wraz z nią i winę ludobójstwa. 
Uświadomienie sobie tego faktu daje jej siłę, by żyć, zaś koszmary senne 
- scena spychanego w otchłań wód męża - znikają, gdy sama zrozumie, 
czym jest otchłań. Moment przekroczenia tego progu - „zanurzenie” - na 
drodze wzrostu świadomości i równocześnie osobowości bohaterki sta
nowi rodzaj próby, podczas której musi się ona opowiedzieć za określo
nymi wartościami. Nasuwa się pewna, choć może odległa analogia po
między „zanurzeniem” bohaterki a praktykowaną przez Ojców Kościoła 
Wschodniego anachorezą serca, to jest wewnętrznym stanem wyciszenia, 
skupienia, równowagi, by w czystości duszy dojść do stanu miłości Boga. 
Oczywiście nie chodzi tu o pragnienie wypełnienia swojego wnętrza 
Bogiem i w tym celu udanie się na pustynię. Jej „odejście na pustynię” 
jest pogrążeniem się w otchłani, której nie potrafi nazwać; pustynia jest 
miejscem złym:

„W tę noc i we wszystkie poprzednie noce i dni męczył mnie nie zwykły ból, 
ale coś gorszego: nieosiągalność, niemożność określenia tego, co się dzieje. Ból, 
czy ból jest taki? Ból ma swoje imię i jeśli masz dostatecznie dużo męstwa, to 
możesz go przezwyciężyć, lecz to, co stało się z nami, jest bezimienne, absurdal
ne. Sen, koszmar? Nie, nie należy przeklinać koszmarów... Wydawało mi się, że 
kręci mi się w głowie i serce powoli zamiera nie z racji szesnastu godzin na no
gach, lecz z powodu tych bezpłodnych wysiłków, aby zrozumieć to, co się stało, 
i nazwać po imieniu”51.

Samotność, cisza, oderwanie, kontemplacja stanowią formę zaspoko
jenia tęsknoty bohaterki za czymś utraconym, co było wielkie i drogie. 
Nie jest to jej ucieczka od ludzi, lecz poszukiwanie prawdy i wolności. 
„Zanurzenie” to stan umysłu, ale i pewne postępowanie prowadzące do 
scalenia wewnętrznego. Pustynia, jako pewien typ ascezy, oznacza także 
bycie sam na sam z własnym egoizmem, zamknięcie się w sobie, „wal
czenie z demonami”, by odrzucić zło, co pozwalało w przypadku Sofii 
stanąć twarzą w twarz z komunistycznym kłamstwem, uwolnić się nie 
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tylko od dręczących koszmarów (funkcja terapeutyczna), ale przede 
wszystkim dostrzec w swoim życiu moralny wymiar zła, co pomaga bo
haterce dokonać obrachunku z przeszłością i sobą samą:

„Czyż nie jest rzeczą dziwną, że to zanurzenie aż do dna razem z Leningra
dem, Katieńką, nocną Newą, że ten tajemniczy, który tylko ja słyszę, dźwięk, po
wstający na skrzyżowaniu ciszy i pamięci - że on potem za pomocą atramentu, 
kartki, wydawnictwa, stanie się realny, otrzyma taką zwykłą, ogólnie przyjętą, 
zrozumiałą dla wszystkich nazwę: książka?”52.

52 Tamże, s. 165.
53 Tamże, s. 112-113.
54 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 3, s. 20.

Nina Siergiejewna początkowo nie potrafiła postawić pytania o gene
zę zjawisk - dlaczego mąż został aresztowany? Pytanie to z planu ogól
nego przechodzi na plan wzajemnego kontaktu w momencie rozstania 
oraz sceny przesłuchania, jaką podpowiada wyobraźnia. Zasadnicze 
przeto staje się pytanie o ostatnią chwilę ofiary, miejsce jej mogiły, nie 
zaś: dlaczego została aresztowana.

Bohaterka wiąże problem pamięci o zmarłym z koniecznością istnie
nia jego mogiły.

„Gdzie jest Aloszy mogiła - pomyślałam jak zawsze przed cmentarnym 
wzgórzem. - Tam... gdzie mówił Bilibin?... w górach?... czy w lesie?... czy jest 
usypana mogiła?

Pomyślałam o tym, jak zmieniłam się w procesie dojrzewania. W dzieciństwie 
i młodości byłam przekonana, że mogiły są niepotrzebne. A teraz - teraz wydaje 
mi się: najważniejsze dla mnie w życiu - to odnaleźć mogiłę Aloszy”53.

Motyw nieznanych mogił często powracał w rozmowach Czukowskiej 
z Achmatową, zwłaszcza w latach 60.

„Gumilow, Punin, Mandelsztam. Gdzie ich żywe mogiły? Gdzie krzyże, pły
ty, pomniki? 1 ile jeszcze nazwisk może wymienić każdy z nas.

Achmatowa - a my razem z nią! Opłakujemy groby bliskich. Szczególnie te
raz, kiedy przerwano milczenie i tyle opowiedziano o tragicznym końcu życia.

Nasi przestępcy, chociaż oskarżeni o przestępstwa państwowe! - są niewinni
- i nie w Ławrze pochowani”54.

„Zanurzenie” Niny Siergiejewny, by zrozumieć swoją winę i rozpo
znać swoje powołanie, znaleźć chociażby w przyszłości bratnią duszę, 
jest w istocie otwarciem na drugiego człowieka w procesie ustanawiania 
osobowej tożsamości. Dzięki temu odzyskuje spokój wewnętrzny i rów
nocześnie zdolna jest do „wytrwania w pragnieniu bycia i w wysiłku, aby 
istnieć wbrew... To właśnie owo «wbrew» ... zakreśla ostateczną granicę 
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pomiędzy bólem i cierpieniem, choćby nawet zamieszkiwały one to samo 
ciało”55.

55 P. Ricoeur, Filozofia osoby, z j. franc. i ang. przel. M. Frankiewicz, Kraków 1992, 
Wydawnictwo Naukowe PAT, s. 63.

56 Л. Чуковская, Спуск, dz.cyt., s. 150.
57 Tamże, s. 151.
58 Л. Толстой, Севастополь в мае [w:] Собрание сочинений в двадцати двух 

томах, Москва 1979, Художественная литература, t. 1, s. 102-145.

Zanurzenie oznacza także dar tworzenia:
„Wczesnym rankiem, kiedy wszyscy jeszcze spali, lekko zanurzałam się 

w wodzie. Trudniej było nie pisać niż pisać. Usłużna pamięć podsuwała osoby, 
glosy, minuty”56.

Autorka na przykładzie swoich bohaterek ukazuje, że sam człowiek 
nie może zwyciężyć ze złem świata uosobionym w systemie stalinow
skim, może natomiast określić się etycznie wobec cierpień bliźniego. 
Taką próbą określenia jest książka Niny Siergiejewny, o której czytamy:

„Książka to jestem ja, to zamieranie mojego serca, mojej pamięci, której nikt 
nie widzi, tak jak niewidoczna jest migrena, bolesny punkt w moim oku, a kiedyś 
stanie się książką w oprawie, nowością wydawniczą - i jeśli ja bez strachu będę 
się zanurzać - czyjąś nową duszą”57.

Motto mikropowieści Zanurzenie'. „Moralność człowieka mierzy się 
jego stosunkiem do słowa”, zostało zaczerpnięte z opowiadania Lwa 
Tołstoja Sewastopol w maju. Warto przypomnieć, że w ogóle cykl opo
wiadań sewastopolskich był głosem pisarza w dziewiętnastowiecznej 
polemice zainspirowanej przez Aleksandra Drużynina na łamach czasopi
sma „Sowriemiennik” na temat autentyzmu w literaturze. Tołstoj 
w swoim opowiadaniu podnosił problem prawdziwości oraz po raz 
pierwszy postawił tu kwestię prawdy jako wartości moralnej. Czytamy 
w nim:

„Być może, to, co przekazałem - należy do tych złych prawd, które podświa
domie skrywa dusza każdego człowieka, i nie powinny być wypowiedziane, by 
nie zaszkodzić nikomu. (...) W czym wyraża się dobro w tej opowieści, które na
leży naśladować, kto jest nikczemny, a kto bohaterem? Wszyscy są dobrzy 
i wszyscy są źli”58.

Żadna z przedstawionych postaci nie pretenduje, zdaniem pisarza, do 
miana bohatera ani nie jest złoczyńcą. Kończąc rozważania, Tołstoj daje 
jednoznaczną odpowiedź:
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„Bohaterem mojej opowieści, którego kocham z całej duszy i starałem się 
odtworzyć w całym pięknie i który zawsze był, jest i będzie piękny - jest praw
da”5’.

Rosyjski pisarz wraca do tej myśli w Dzienniku', pod datą 17 września 
1855 roku, nękany przez cenzurę, zanotował, że życzy Rosji tak moral
nych pisarzy, jak on sam, i że nie można być słodkim i „przelewać z pu
stego w próżne”, bez żadnej idei. Jego życiowym celem stała się sława 
literacka i to dobro, które może wnieść poprzez swoje utwory59 60.

59 Tamże, s. 145.
60 Л. Толстой, Дневники [w:] Coóp. соч. в двадцати двух томах, dz.cyt., s. 148.
61 Por. J. Wojciechowski, Studium tyranii, „Dziennik Polski” 1991, 25 lipca, nr 170, 

s. 7.
6" Por. S. Swieżawski, U źródeł nowożytnej etyki. Filozofia moralna w Europie 

XV wieku, Kraków 1987, Znak, s. 215.

Prawda wiąże się nie tylko ze sposobem przedstawienia rzeczywisto
ści, niekiedy okrutnej, ale przede wszystkim ma wymiar aksjologiczny. 
Ta myśl przejęta przez Lidię Czukowską przewija się w jej twórczości 
beletrystycznej, a także w publicystyce i w poezji. Świadomie nawiązując 
do Tołstoja, pisarka uznała, że powołaniem człowieka jest praca ducho
wa, stały wysiłek poszukiwania prawdy, sensu życia. Jej twórczość do
starcza materiału ważnego do ustanowienia kryteriów prawdy, stwarza 
przesłanki do poznania samego siebie. Przedstawiony w utworach 
Czukowskiej okrutny świat terroru, moralnego zatrucia i zepsucia 
stosunków międzyludzkich ma swoją przyczynę w odejściu człowieka od 
wartości uniwersalych, w skazaniu go na tyranię polityki, choć 
w odróżnieniu od Tołstoja, współczesnych zagrożeń nie łączy pisarka 
z zanikiem świadomości religijnej, z odrzuceniem transcendentnego 
wymiaru ludzkiej osoby.

Utwór Sofia Pietrowna, słusznie określony przez recenzenta jako stu
dium tyranii61, przedstawia poprzez jednostkowe losy przeciętnych oby
wateli Związku Radzieckiego pewien ogólny model życia, w tym poli
tycznego i społecznego, w którym zostały zniwelowane dotychczasowe 
wartości. Badacze, zastanawiając się nad istotą tyranii, już od Ma- 
chiavellego sądzili, że nie chodzi o to, by rządzący utwierdzali ład spo
łeczny i sprawiedliwość, lecz aby odnosili sukces w tworzeniu i umacnia
niu trwałego organizmu państwowego. Decydują tu nie tyle reguły etycz
ne czy refleksja filozoficzno-moralna, ile użyteczność i radykalny prag
matyzm62. Twórcy totalitaryzmu mieli także świadomość, iż strach przed 
cierpieniem może utrzymać w ryzach masy, a człowiek bezwolny i za
straszony uwierzy w zafałszowaną prawdę.
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Inna definicja tyranii zakłada taką formę państwowości, w której tylu 
jest tyranów i donosicieli, ilu poddanych, mówi zatem o pewnym stanie 
społeczeństwa - wzajemnej tyranii. W obu przypadkach na proces znie
wolenia zewnętrznego, zniewolenia świadomości jednostki i społeczeń
stwa nakłada się kryzys morałno-etyczny, odejście od tradycyjnych źró
deł wartości, które tkwią w uniwersalnych, wiecznych prawdach absolut
nych.

Lidia Czukowska łączy w swojej twórczości problematykę terroru 
w ZSRR z moralnym i fizycznym wyniszczeniem narodu - masowe 
aresztowania w roku 1937 i kolejna fala związana z kosmopolityzmem 
stanowią punkt odniesienia do rozważań na temat skomplikowanej etycz
nie sytuacji bohaterów; autorka podkreśla trudno uchwytną granicę po
między katem a ofiarą. Instytucje przymusu i terroru, wchodząc w obszar 
tabu, prowokują do przekroczenia granic owego tabu, choć zakaz tłumi 
nieświadomą pokusę odsłonięcia prawdy. Odkrywana na kartach mikro- 
powieści prawda dotyczy w pierwszej kolejności obiektywnego spojrze
nia na codzienną egzystencję w systemie totalitarnym, i choć ma szerszy 
wymiar historyczny, odnosi się w równej mierze także do płaszczyzny 
psychologicznej człowieka (obraz spustoszeń, jakie nastąpiły w sferze 
psychiki).

Dostrzegając jednostronność doktryny socjalistycznej, autorka 
w swojej twórczości zwraca uwagę na degradację wartości uniwersalnych 
w imię systemowych, co prowadzi do paradoksu - zanegowania najwyż
szej wartości, jaką jest życie człowieka, poprzez milczące przyzwolenie 
społeczeństwa w całości i poszczególnych jednostek na zbrodnie. Pisarka 
nie tylko podnosi problem uwikłania bohatera w sytuację zła zewnętrzne
go, za co sam ponosi odpowiedzialność, lecz także istotna jest dla niej 
kwestia poniewieranej godności ludzkiej. Czukowską mniej interesuje 
splot stosunków społecznych wpisanych w struktury państwa, bardziej - 
wgląd w motywy zachowań człowieka w momencie wzrostu osobistego 
zagrożenia ze strony instytucji państwowych. Demaskując uproszczone 
widzenie człowieka przez władzę sowiecką oraz proces jego zniewolenia 
jako efekt ideologizacji wszystkich sfer życia ludzkiego, sposób istnienia 
jednostki w środowisku społecznym prezentuje ona poprzez skutki dzia
łania mechanizmów systemu represyjnego, ich wpływ na styl myślenia 
i postępowania, hamujący rozwój człowieka, a nawet instynkt samoza
chowawczy. Nie ma tu mowy o akceptacji przez bohaterów rzeczywisto
ści, choć niektórzy z nich ulegają pokusom konformizmu - autorka wręcz 
podnosi kwestię zaburzeń osobowości, które prowadzą do biologicznej 
degradacji, jak miało to miejsce w przypadku Sofii Pietrowny.
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Przedstawiona w mikropowieściach Czukowskiej epoka wielkiego ter
roru i strachu czy też okres żdanowszczyzny wskazuje, że ideologia, mi
mo iż państwo zawłaszczyło wszystko, co się dało zawłaszczyć, pozostaje 
w konflikcie z człowiekiem. Jeśli poszukiwać przyczyn, to w pierwszej 
kolejności kryją się one w tym, że wszystkie ideologie kreują fakty spo
łeczne, a u ich podstaw leży fałszywy obraz świata i człowieka. 
W. Stróżewski63 precyzuje najważniejsze cechy ideologii. Upraszczając, 
można powiedzieć, że: każda ideologia posiada określone przez jej wy
znawców założenia, jest ideologią „czyjąś” w aspekcie ontologicznym - 
tworem subiektywnym i relatywnym, odwołuje się do określonych idei 
niezależnie od obiektywnej prawdziwości (relatywizm aksjologiczny); jej 
wartość jest mierzona nie prawdziwością, lecz skutecznością; apeluje 
o realizację postulatów i usprawiedliwia związane z tym nakazy, wchodzi 
w związek z władzą uzasadnia władzę, która ją podtrzymuje i rozprze
strzenia, konstytuuje swe negatywne odbicie pozwalające na precyzyjne 
określenie wroga:

63 W. Slróżewski, Plus ratio quam sis [w:] W kręgu wartości, dz.cyt., s. 133-150.
64 Tamże, s. 139-140.
65 Por. M. Кораллов. Надо жить долго, „Новый мир” 1988, nr 11, s. 248-250; 

Е. Лындина, Сквозь время страха, „Московская правда” 1990, 17.01, s. 3; Л. Миллер, 
„Научись улыбаться в остроге, „Огонек” 1993, 23-24.07, s. 23; J. Satajczykowa, Dzie
sięciolecie przemian, dz.cyt., s. 24-25.

„Wróg ideologiczny to nie ten, kto się danej ideologii sprzeciwia, ale ten, kto 
w oparciu ojej założenia zostanie za takiego uznany”64.

Bohaterowie Czukowskiej, ulegając ideologii, tracą rozeznanie w sy
tuacji politycznej, społecznej, a nawet osobistej (Sofia Pietrowna), brak 
im prawdziwej wiedzy o świecie. Na przykładzie swoich bohaterek au
torka pokazuje jednak, jak prawda powoli wypiera fałsz. Ewolucja Niny 
Siergiejewny następuje od momentu obudzenia w sobie podstawowych 
uczuć, to jest w pierwszej kolejności współczucia, by mogła nastąpić 
refleksja i świadomy wybór drogi - życia pod znakiem prawdy. W przy
padku Sofii Pietrowny świadomość wyboru między złem a dobrem jest 
równocześnie wyborem między śmiercią a życiem. Badacze, pisząc na 
temat tej mikropowieści, najczęściej zwracają uwagę na mechanizmy 
terroru i zniewolenia65. Wydaje się jednak, że mimo niewątpliwej zasługi 
co do odkrycia przez autorkę stałych mechanizmów zniewolenia - zafał
szowanie informacji, zinstytucjonalizowana inwigilacja, sterroryzowanie 
całych grup społecznych - zbyt małą wagę przywiązuje się do podejmo
wanej w utworach problematyki aksjologicznej; w świecie wartości pre



Wbrew systemowi, na przekór historii - beletrystyka Lidii Czukowskiej 185

zentowanych w omawianych utworach najwyraźniej rysuje się problem 
odpowiedzialności bądź braku odpowiedzialności za siebie i innych, co 
w ujęciu autorki nobilituje albo degraduje osobę.

W procesie dojrzewania w człowieku świadomości samego siebie 
istotna jest jednak, w odniesieniu do bohaterek Czukowskiej, próba ich 
określenia wobec rzeczywistości. Pisarka staje w obronie jednostki, 
sprzeciwiając się istnieniu terroru, prześladowań, obozów pracy. Sama 
w życiu osobistym podejmowała decyzje oparte na rozumieniu sytuacji 
ujętej w aspekcie wartości - przede wszystkim wartości moralnych. 
Wartości moralne mogą być definiowane za pomocą: odpowiedzialności, 
wolności, sprawiedliwości, godności. Bohaterka Zanurzenia stara się 
w swoim życiu realizować te wartości bez względu na konsekwencje, 
natomiast postawa Sofii Pietrowny jest ich zaprzeczeniem.

Na tle dwóch kolejnych fal tenoru w latach 30. i 40.66 Czukowska po
kazuje, w jaki sposób strach stał się jednym z regulatorów życia społecz
nego67. Mianowicie, strach wpisany w strukturę systemu stał się elemen
tem walki ideologicznej, kreowanym przez państwo najważniejszym 
środkiem wpływu na społeczeństwo, sprzyjał powstaniu nowej cywiliza
cji - „cywilizacji więziennej”68, polegającej na tym, że wszystkich obo
wiązują te same zaszczepione przez system normy więzienne. Pisarka, 
dostrzegając stare prawo - terror wywołuje strach, strach zwielokrotnia 
terror - odwiecznie towarzyszącą ludzkości zasadę, która w epoce Stalina 
stała się zasadą dominującą, podnosi kwestię psychospołecznych uwa
runkowań i ich konsekwencji w procesie kształtowania „nowego czło
wieka”.

66 Por. J. Smaga, Narodziny i upadek imperium ZSRR, 1917-1991, Kraków 1992.
67 L. Liburska, Temat strachu w literaturze radzieckiej, „Slavia Orientalis” 1992, nr 3, 

s. 69-83.
68 Termin ten występuje u Nadieżdy Mandelsztam.
69 I. Eibl-Eibesfeldt, Human Ethology, New York 1989.

Strach jako stan emocjonalno-psychologiczny odgrywa fundamental
ną rolę w życiu człowieka. Ma on swoje źródło w biochemicznym syste
mie, przy czym I. Eibl-Eibesfeldt69 uważa, że zmiany zachodzące we
wnątrz organizmu, jakie powoduje strach, są analogiczne do zmian wy
wołanych przez takie jakości, jak miłość, przywiązanie, zadowolenie 
z pracy, twórczości, wykorzystania swoich zdolności i umiejętności. We
dług jego psychobiologicznej koncepcji człowieka, zwiększona stymula
cja strachu prowadzi do regresji człowieka - powrotu na niższy w roz
woju ewolucyjnym stan zachowania, utraty kontroli nad działaniem ze 
strony wyższych (ludzkich) struktur mózgu, ponadto chemiczne procesy 
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zachodzące w mózgu mogą stanowić klucz do zrozumienia cyklicznych 
wahań w zachowaniu człowieka od aktywnego do pasywnego i na od
wrót. Wewnątrzorganiczne procesy regulujące aktywność - pasywność 
człowieka, odpowiedzialne za utrzymanie równowagi psychicznej, są 
jednakowe u wszystkich ludzi. W świetle powyższej koncepcji zachowa
nie matki wskazuje na naruszenie sfery emocjonalno-psychologicznej pod 
wpływem dezintegracji społecznej i jej wyobcowania w rzeczy-wistości, 
w której w formie kultu państwa i partii tkwi niebezpieczna dla człowieka 
tendencja do regresu.

Problem paraliżującej siły strachu został zobrazowany w mikropowie- 
ściach poprzez biografię nie tylko głównych bohaterów. Na przykład 
Natasza Frolenko, narzeczona syna Sofii i jej przyjaciółka, pomimo do
znanych krzywd, nieprzyjęcia do Komsomołu z uwagi na ciążące na niej 
piętno „wroga ludu”, ślepo wierzy partii. Gdy zostaje oskarżona o sabotaż 
i wyrzucona z wydawnictwa bez możliwości znalezienia innej pracy 
i środków do życia, wobec zagubienia, absurdu otaczającej ją rzeczywi
stości, w oczekiwaniu na aresztowanie, które ją przeraża, popełnia samo
bójstwo. Sofia Pietrowna była równie zagubiona i nawet jej protest - 
obrona Nataszy - nie wynikał z buntu wobec rzeczywistości, lecz był 
gestem spontanicznym. Jak słusznie zauważono:

„Przy całym współczuciu dla Sofii Pietrowny i dla jej nieszczęścia rozumiesz 
i to, że jest nie tylko ofiarą, nie tylko materiałem, ale i wykonawcą. Epoka reedu- 
kowala lub, jak wtedy mówiono, przekuwała, przekształcając w posłuszną śrubkę, 
przygotowała do milczącego przyjęcia każdej egzekucji - zarówno nad obcymi, 
jak i najbliższymi jej ludźmi. Łatwo by się powstrzymała (od obrony Nataszy), je
śli by ktoś wcześniej uświadomił jej, że - to wróg ludu i kontakty są groźne dla 
niej samej”70.

70 П. Нерлер, Фантастическая явь, „Октябрь” 1988, nr 10, s. 202-204.

Pisarka, przedstawiając ludzi zniewolonych, którzy poddali się syste
mowi znieprawienia, wskazuje tym samym na zniekształcone relacje 
międzyludzkie w wymiarze jednostkowym i społecznym. Sofia Pietrowna 
pochłonięta jedynie wychowaniem syna, który mimo zmienionych wa
runków zdobywa wyższe wykształcenie, przejmuje ideał pracy socjali
stycznej i wiąże z nim określone wartości: uznaje również pracę za na
czelną wartość życia człowieka. Na przykładzie bohaterów mikropowie- 
ści łatwo zauważyć, że sytuacja człowieka, gdy zostanie zwolniony 
z pracy i zamykają się przed nim wszystkie drzwi po uzyskaniu odpowie
dzi na pytanie, którego początkowo Sofia nawet nie rozumiała, mianowi
cie, czy w rodzinie są represjonowani, jest podwójnie tragiczna. Szerzej 
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temat pracy poruszymy w dalszej partii rozważań, tutaj natomiast należy 
podkreślić psychologiczny wymiar pozbawienia człowieka pracy. Jest to 
stan pełnego osaczenia, kiedy bohaterka jakby poddaje się, przestaje re
agować na wszelkie bodźce zewnętrzne - i nawet fałszywe komentarze 
prasowe, które dotąd ją przekonywały, dzięki nim szybko odzyskiwała 
równowagę duchową, w jej obecnym stanie emocjonalno-uczuciowym 
przestały odgrywać jakąkolwiek rolę. Terminologia marksistowska, 
wzniosłe hasła zawierające obietnice szczęśliwej przyszłości nie docierają 
już do ofiary. Co więcej, gazety przejmowały Sofię jakąś nieokreśloną 
trwogą, wszystkie słowa były takie same, jak w numerze gazetki ściennej 
„Nasza Droga”, gdzie przeczytała donos na siebie. Bohaterkę paraliżuje 
strach.

„Teraz bała się wszystkiego i wszystkich. Bała się stróża, który patrzył na nią 
obojętnie, a jednak surowo. Bała się administratora, który przestał się jej kłaniać 
(już nie była pełnomocnikiem, na jej miejsce wybrano żonę buchaltera). Jak ognia 
bała się żony buchaltera. Bała się Wali. Bała się przejść koło wydawnictwa. Wra
cając do domu po bezskutecznych próbach znalezienia pracy, bała się, czy nie 
czeka już na nią wezwanie z milicji? Czy już jej nie wzywają na milicję, żeby 
odebrać dowód i skierować na zsyłkę? Bała się każdego dzwonka: czy przyszli 
już konfiskować jej rzeczy? Lęk powstrzymywał ją od przekazania pieniędzy Ali- 
kowi”71.

71 L. Czukowska, Sofia Pietrowna, dz.cyt., s. 77-78.
72 M. Scheler, Istota i formy sympatii, dz.cyt., s. 19-20.

Strach początkowo potęguje w bohaterce chęć przetrwania za wszelką 
cenę, w końcu jednak prowadzi do zerwania wszelkiego kontaktu z oto
czeniem (odgrodzenie się od współlokatorów) i ostatniej więzi łączącej 
matkę z zesłanym synem.

Pisarka śledzi również inny mechanizm działania tzw. sugestii spo
łecznej. Bohaterka poczuła się winna jako matka wroga, co Scheler na
zywa „złudzeniem własnego sumienia”:

„(...) we własnym osądzie siebie zwycięża poniekąd wrażenie, jakie w nas wy
wołuje zachowanie innych wobec nas; że ich obraz aksjologiczny (Wertbild) nas 
samych jakby zasłania bezpośrednią, w czuciu własnej wartości daną wartość, 
skrywając ją przed nami”72.

Sofia długo nie dopuszcza myśli o możliwości oskarżenia syna jako 
wroga ludu. Innych ludzi postrzegała zgodnie z obowiązującymi socjali
stycznymi normami współżycia poprzez pryzmat narzuconych im ról 
społecznych, zastępując słowa: bliźni, przyjaciel czy współtowarzysz 
niedoli, emocjonalnie zabarwionymi pojęciami: wróg klasowy, zdrajca 
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ojczyzny, szpieg. Nie starała się wcale zrozumieć motywów ludzkiego 
postępowania, podobnie jak i jej podejście do syna oraz stosunek do in
nych ludzi dalekie były od traktowanie człowieka w kategoriach osoby.

W naszych rozważaniach odwołujemy się do pojęcia osoby w znacze
niu, jakie nadają mu filozofowie związani z nurtem personalistycznym. 
Człowiek, poprzez czyn (rezultat osobowego życia) będący świadectwem 
dobrowolnego, choć koniecznego realizowania i odkrywania sensów 
rzeczywistości73, dojrzewa do bycia osobą. Brak czynów oznacza jego 
upadek. Czyn jest związany z moralno-aksjologicznym aspektem trakto
wania rzeczywistości.

73 Zob. Schelerowski atrybut sensowności poczynań.
74 A. Schopenhauer, Metafizyczna podstawa krytyki [w:] J. Garewicz, Schopenhauer. 

Wybór pism, s. 200-204.
75 Oczywiście u Schopenhauera chodzi o szerszy wymiar, gdy człowiek ze swoim cier

pieniem czuje się włączony w Universum - los świata o niezmiennej naturze.

Siedząc ewolucję bohatera, Czukowska ukazuje, że człowiek, zatra
cając wymiar osobowy, zmierza do upadku. Nina Siergiejewna z kolei 
znajduje dostateczną motywację i siłę woli, by mogły nastąpić zmiany 
w jej egzystencji - by przekształcić ją w autentyczne życie. Irracjonalny 
instynkt samozachowawczy, który powoduje alienację jednostki w przy
padku Sofii Lipatowej, potrafi ona przezwyciężyć i po próbach „zanurze
nia” ze współczuciem zwraca się, jak wspomniano wyżej, ku drugiemu 
człowiekowi. Człowiek, który współczuje, domaga się, według Schopen
hauera74, doświadczania dobra. Współczucie wiąże się u bohaterki 
z przywróceniem celowości i rozumności życia. Być człowiekiem - zna
czy współczuć, i jeśli jesteśmy do tego zdolni, to rodzi się refleksja - 
wybór drogi prawdy. Egoistyczne istnienie ku samemu sobie nie ma sen
su. Nina odkrywa, że sens ten można uzyskać, gdy człowiek zwraca się 
ku innym. Początkowo po przyjeździe do Malejewki unika kontaktów 
towarzyskich z ludźmi, spaceruje w pobliskim zagajniku, jakby szukała 
schronienia przed obcymi. Znajomość z Bilibinem, człowiekiem również 
okaleczonym przez terror, pozwala jej otworzyć się na bliźniego. To 
„przeżywanie przeżyć innych ludzi” oznacza szczególne doświadczenie, 
które w sposób emocjonalny oddaje życie wewnętrzne drugiego człowie
ka. Cierpiący znajduje w cierpieniu drugiego człowieka pewną „pocie
chę”, ulgę we własnym cierpieniu, a równocześnie dzięki współcierpieniu 
poznaje powszechność cierpienia75. W sytuacji bohaterki oznacza to re
zygnację z samolubnego podejścia do cierpienia.

Podstawowe mechanizmy systemu - strach i podejrzliwość - dopro
wadzają do deformacji więzi społecznej, degradacji nawet najbardziej 
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wykształconej części społeczeństwa. Przedstawiony w mikropowieści 
Zanurzenie proces postępującej jego atomizacji, zerwania naturalnych 
więzi międzyludzkich, co w konsekwencji powoduje, że człowiek pozo- 
staje sam i jego próby niepoddawania się terrorowi - walka ze sterowaną 
opinią publiczną - mogą być uznane, jak w wypadku Niny Siergiejewny, 
za przejaw heroizmu, bądź dziwactwa z punktu widzenia oficjalnych 
środowisk.

Fakt prasowy jako mechanizm manipulacji

Czukowska nie tworzy dla swoich bohaterów zaskakujących sytuacji, 
lecz prawdopodobne, na wzór istniejących realnie; równocześnie podkre
śla, że sytuacje te w większości przypadków przerastają możliwości 
działania jej bohaterów. Na przykładzie Sofii obserwujemy proces total
nego zaślepienia społeczeństwa. Sofia Pietrowna wierzy w nieomylność 
partii i autorytet jej Wodza aż do momentu otrzymania listu od syna. 
Pomimo aury ogólnej podejrzliwości bohaterkę porywa kolektywny im
pet, choć sama nie rozumie, że jest on podsycany przez nieustanny terror 
i środki propagandy. Ta wiara o charakterze quasi-religijnym stanowiła 
ważny fundament budowy nowego społeczeństwa. Bohaterka uległa po
litycznej perswazji, uznając, że czyn jest moralnie dobry przez to, że 
został nakazany mocą odpowiedniego autorytetu76. Autorytet ten jest 
umieszczony poza podmiotem działania, sprowadza istotę ludzką do roli 
trybiku w machinie kierowanej przez jakąś siłę zewnętrzną77. 
W mikropowieści ukazany jest na przykładzie Sofii typ autorytarnej 
mentalności. Terror, strach przed aresztowaniem, zwolnieniem z pracy, 
propaganda sukcesu i inne mechanizmy wywołują w niej tak ogromne 
zmiany, że zatraca świadomość odpowiedzialności za siebie i drugiego 
człowieka. Autorka zauważa zjawisko transplantacji jednej świadomości 
na wszystkie i wskazuje tu na kolejną przyczynę zaślepienia ówczesnego 
społeczeństwa - obezwładnienie zmysłu krytycyzmu.

76 Por. A. Szostek, Podstawy personalizmu, dz.cyt., s. 25.
77 Por. M. Heller, Maszyny i śrubki. Jak hartował się człowiek radziecki, bez nazwiska 

tłumacza, Wyd. „Pomost”, Paryż 1988.

Jeśli uświadomimy sobie, że książki Czukowskiej powstawały w cza
sach, kiedy większość społeczeństwa zachowywała się jak bohaterowie 
jej utworów, to trudno nie odmówić autorce wielkiej przenikliwości 
i daru obserwacji. Jako pierwsza w dziejach literatury rosyjskiej nie tylko 
opisała skutki terroru, ale i jako pierwsza w literaturze odkryła zależność 
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pomiędzy zniewoleniem społeczeństwa a środkami masowego przekazu 
na długo przed pokoleniem, dla którego ten problem stał się znaczący: 
wystarczy wymienić Wyspę Krym (Ostrów Krym) Wasilija Aksionowa; 
nie mówiąc już o współczesnej rewolucji technologicznej, przynoszącej 
społeczeństwu jeszcze większe zagrożenie ze strony mediów. Czukowska 
pisze:

„Dyspozycja pracujących w wydawnictwie: dziś uważać opowieść za dobrą, 
a jutro sądzić, że w opowieści widoczne jest «zwichnięcie ideowe», stanowi jedną 
z przyczyn tego, co stało się w 1937 roku. Wskutek lego, że kłamała prasa, ludzie 
nie znali prawdy. Ja chciałam pokazać bezradność ludzi radzieckich spowodowa
ną tym, że znajdowali się oni w niewoli fałszu”78.

78 Судебный процесс Лидии Чуковской против издательства Советский 
писатель, Политический дневник 1964/70. пг 1 (1972), 5. 55.

79 П. Нерлер, Фантастическая явь, Ог.суС, б. 203.

Autorka podjęła problem dezinformacji, dostrzegając negatywne 
skutki działania mediów, przedstawiła naiwny, bezkrytyczny stosunek 
bohaterki do ówczesnej prasy, radia, do treści, które przekazywały, 
uznała powszechny zanik świadomości krytycznej za symptom degradacji 
społeczeństwa i jednostki. Przewidywała, o czym świadczy również jej 
publicystyka, że przyszłość będzie w dużej mierze zależeć od umiejętno
ści prowadzenia dialogu z mediami. Chodzi zatem o pewną formę aktyw
ności, o krytyczny odbiór treści propagowanych we wszelkich mediach, 
także w zakładowych ściennych gazetkach, którego to absolutnie pozba
wiona była tytułowa bohaterka utworu, w przeciwieństwie do Niny Sier- 
giejewny, bohaterki Zanurzenia. Stosunek społeczeństwa do mediów 
wiąże się ściśle w obu utworach z kwestią zaślepienia ludzi oraz milcze
nia. Autorka, obserwując zmiany zachodzące w ich psychice (u ludzi 
pozostających na wolności, w dużej zonie), stwierdza, że negatywne 
skutki: strach, zaślepienie, wywołują: ówczesna prasa, radio, poprzez 
codzienną mało czytelną bądź zafałszowaną informację, ze wszelkich 
stron atakująca propaganda - od formy gazetki ściennej, plakatu w zakła
dach pracy, poprzez nagłośnienie pokazowych procesów sądowych, ste
rowanie opinią publiczną w kierunku potępienia wszelkich wrogów ludu, 
manipulację mającą na celu zafałszowanie nawet sfery codzienności. 
Totalne podporządkowanie mass mediów aparatowi władzy potęgowało 
stopień represyjności państwa wobec obywatela, przekształcając go 
w istotę całkowicie bezwolną. Jak słusznie zauważył Paweł Nerler79, to 
właśnie epoka formowała Sofię Pietrownę jako posłuszną śrubkę i w tym 
procesie istotną rolę odegrały media.
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Stopniowe zainteresowanie Sofii Pietrowny artykułami prasowymi 
umacnia bohaterkę w przekonaniu, że to wszystko, o czym piszą w gaze
cie, stało się tak bardzo naturalne i bliskie, Jakby zawsze tak mówili 
i pisali”. Drażniła ją jednak polityka, nie rozumiała sensu politycznej 
agitacji ani społecznej kontroli. Mass media stały się z czasem podsta
wowym czynnikiem, który kształtował jej świadomość. Kiedy po trzech 
latach nowego życia przypadkowo znalazła, w związku z wyjazdem syna, 
starą walizkę, wspomnienia luksusowych towarów i okładka przedrewo
lucyjnego czasopisma z uśmiechniętą i elegancko ubraną kobietą w wie
czorowym stroju wydawały się jej czymś nierealnym, wręcz nieprawdo
podobnym:

„Teraz już ów poranek wiosenny, gdy razem z mężem kupowała tę walizkę 
w magazynie Towarzystwa Gwardyjskiego, zdawał się jej nieskończenie odle
głym i jakoś nierzeczywistym porankiem, z jakiegoś nieprawdziwego życia. 
Z niedowierzaniem spojrzała na arkusz «Niwy», którym podklejona została 
uszkodzona ścianka walizki: wydekoltowana dama z długim trenem u sukni, ze 
spiętrzoną fryzurą wprawiła ją w osłupienie. Taka to była wówczas moda”80.

80 L. Czukowska, Sofia... dz.cyt., s. 18.
81 Tamże, s. 30-31.

W mikropowieściach Zanurzenie, Sofia Pietrowna autorka, podejmu
jąc kwestię podstawowych zagrożeń dla człowieka radzieckiego, wska
zuje na monopol prawdy, informacji, wiedzy. Prasa staje się dla niej pod
stawowym źródłem wiedzy o rzeczywistości, jest zupełnie nieświadoma 
faktu, że to właśnie gazety kreują tę rzeczywistość. Mechanizm manipu
lacji za pomocą faktu prasowego ilustruje następujący przykład.

„Dwa lata temu, po zabójstwie Kirowa (och! Cóż to były za ponure dni! Po 
ulicach krążyły patrole... a kiedy czekano na towarzysza Stalina, plac przed dwor
cem był otoczony wojskiem... ulice i zaułki zagrodzono... ani przejść, ani przeje
chać). Po zabójstwie Kirowa też nastąpiło wiele aresztowań, ale wtedy najpierw 
brali jakichś opozycjonistów, a później «byłych», różnych tam «von baronów», 
a teraz okazuje się lekarzy”81.

Jak widać, prasa służyła propagandzie, a doniesienia prasowe stano
wiły zaprzeczenie tego, co naprawdę działo się w ZSRR. Kategoria wro
ga klasowego bardzo przemawiała do wyobraźni przeciętnego obywatela. 
W styczniu 1937 roku, kiedy gazety informowały o nowym procesie, 
poprzedni proces Kamieniewa i Zinowiewa silnie podziałał na wyobraź
nię Sofii; śledziła go z wielką uwagą, dzień po dniu, choć sama nie miała 
nawyku czytania gazet. Prasa sowiecka na bieżąco relacjonowała stali
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nowskie procesy pokazowe; za pomocą faktu prasowego zaszczepiono 
w społeczeństwie teorię wielkiego antysowieckiego spisku.

,.A teraz Natasza wciągnęła ją w czytanie gazet i codziennie razem pochła
niały wszystkie artykuły dotyczące procesu. Zbyt uparcie mówiło się już wokół 
o szpiegach faszystowskich, o terrorystach, o aresztowaniach (...). 1 pomyśleć tyl
ko, że te łotry chcialy zabić ukochanego Stalina! Okazało się, że to oni zabili Ki
rowa. Oni powodowali eksplozję w kopalniach, wykolejali pociągi. I mieli swoje 
wtyczki nieomal w każdym przedsiębiorstwie czy instytucji”82.

82 Tamże, s. 32.
83 Tamże, s. 33.

Zgodnie z linią propagandową władz szkalowano przeciwników poli
tycznych. Pod wpływem fałszerstw prasowych ludzie wierzyli w winę 
aresztowanych, byli oburzeni, co więcej - przyjmowali za prawdziwą 
tezę, że trockiści mają ścisłe powiązania z gestapo, a w Związku Ra
dzieckim grasują bandyckie szajki sabotażystów, wrogów ludu. Zastra
szenie społeczeństwa stało się tak wielkie, że ludzie bali się wychodzić 
z domu, a hasło podnoszenia czujności politycznej znalazło podatny 
grunt.

„Któregoś wieczora, przeczytawszy w gazecie wykaz zbrodni popełnionych 
przez podsądnych, usłyszawszy ten sam wykaz przez radio, obie z Nataszą tak 
wyraziście przedstawiły sobie poodrywane ręce i nogi, stosy zmasakrowanych 
trupów, że Sofii Pietrownie straszno było zostać samej w pokoju, a Nataszy strach 
było wyjść na ulicę”83.

Widoczny tu przykład stosowanej przez władzę radziecką intoksykacji 
świadczy o dużej skuteczności takiej techniki manipulacji społecznej. 
Trudno się zatem dziwić, że bezkrytyczny stosunek do prasy i kreowany 
przez propagandę obraz rzeczywistości nie pozwoliły zrozumieć i ocenić 
sytuacji wcześniej, zanim bohaterkę dotknęło nieszczęście, postawić się 
na miejscu aresztowanych i ich rodzin, co więcej - dezintegracja społe
czeństwa, potęgując wyobcowanie, sprzyjała nasileniu represji, rozzu
chwaleniu władzy.

Reglamentacja życia odzwierciedla się w utworach Czukowskiej rów
nież i na poziomie realizowanej przez państwo polityki kulturalnej. Bo
haterki Czukowskiej są powiązane ze światem literackim wyczulonym na 
szybkie zmiany kursu politycznego. W mikropowieści Sofia Pietrowna 
autorka zwraca uwagę na kolektywne imprezy organizowane z okazji 
uroczystości, w tym i państwowych, czy promocję filmów radzieckich, 
sztuk teatralnych i innego typu występy artystyczne. Bohaterka opowia
da, jak zmieniły się jej upodobania literackie, odkąd zaczęła oglądać fil
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my radzieckie. Współczesne filmy o lotnikach, o służbie przygranicznej, 
wydają się jej pełne treści w porównaniu do oglądanych wcześniej przed
rewolucyjnych filmów o tematyce sensacyjnej. Wypowiada również opi
nie na temat współczesnej produkcji literackiej. Pracując w wydawnic
twie, jako pierwsza czytała w rękopisie powierzone redakcji utwory „po
wieść albo opowiadanie, a chociaż radzieckie powieści i opowiadania 
zdawały jej się nudne, bo mówiło się w nich ciągle o walce, o traktorach, 
o halach fabrycznych, a bardzo mało o miłości, jednak jej to pochlebia
ło”84. Sofia, mimo że była bardziej wykształcona niż te „współczesne 
panie”, mało interesowała się literaturą, zwracała natomiast baczniejszą 
uwagę na odwiedzających wydawnictwo twórców. Kłaniał jej się

84 Tamże, s. 8.
85 Tamże, s. 9.
86 Autorami tych popularnych w ZSRR powieści byli Michael Arlen i Jack London.

„(...) pewien znany literat, przystojny, posiwiały, w bobrowej czapce i z mono
gramem na teczce, przyjeżdżający do wydawnictwa własnym samochodem.

Raz nawet zapytał, czy się jej podobał końcowy rozdział jego powieści.
- My, pisarze dawno już zauważyliśmy, że sąd maszynistek jest najbardziej spra
wiedliwy. Bo też w istocie - rzekł, pokazując w uśmiechu równy garnitur sztucz
nych zębów - ich ocena jest spontaniczna, niepodporządkowana z góry powzię
tym koncepcjom, jak u towarzyszy krytyków czy redaktorów”85 86.

Literatura lat 30. związana z socrealizmem, podporządkowana odgór
nym dyrektywom partyjnym nie spotkała się z uznaniem Sofii Lipatowej, 
wołała czytać zachodnie powieści nie najwyższego lotu, typu Zielony 
kapelusz. Trzy sercab. Coraz częściej natomiast zaglądała do „Prawdy”, 
która fabrykowała rzekome wypowiedzi czy informacje, a kiedy znalazła 
w gazecie zdjęcie i artykuł o swoim synu - młodym radzieckim wynalaz
cy - gazeta zyskała w jej oczach pełną wiarygodność.

Obrachunek z przeszłością

W omawianych utworach dominującą rolę odgrywa nie tyle sam opis 
systemu, ile podjęta przez autorkę próba obnażenia mechanizmów za
chowań jednostki w procesie zdobywania przez czytelnika elementarnej 
wiedzy na temat prostych zależności między terrorem, kłamstwem, stra
chem. Pisarka stawia pytania, choć odpowiedź na nie nie mieści się ani 
w granicach możliwości bohaterów, ani czytelnika w ramach jednego 
pokolenia, zwłaszcza tego, do którego utwór był bezpośrednio adresowa
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ny. Najważniejsze z nich można sformułować następująco: W jakim 
stopniu przeciętny obywatel ZSRR ponosi odpowiedzialność za zbrodnie 
stalinowskie?

Sofia Pietrowna rozpoczęła polemikę wokół destrukcyjnego charakte
ru totalitaryzmu, niezakończony do dziś obrachunek z przeszłością, ze 
zbrodniami stalinowskimi. Utwór, mający w tłumaczeniu na język polski 
podtytuł Powieść o terrorze 1937 roku, jest przykładem, jak w systemie 
totalitarnym zmienia się model rodziny, pracy, życia społecznego i jak 
tak zwana odpowiedzialność zbiorowa, tj. przerzucenie odpowiedzialno
ści na innych, kształtuje nowy świat wartości. W obu mikropowieściach 
wokół głównych bohaterek ogniskują się trzy podstawowe zazębiające się 
wątki - rodzinny, zawodowy, łagrowy. Autorka śledzi proces rozmycia 
etosu rodziny, zawodowego, czego rezultatem, w przełożeniu na płasz
czyznę społeczną, jest zanik naturalnych środowisk kształtujących kultu
rę. W tradycyjnym systemie takie wartości, jak miłość bliźniego i praca, 
są podstawowymi czynnikami osobotwórczymi. System totalitarny ode
brał tym wartościom wymiar osobowy, co trafnie uchwyciła Lidia Czu- 
kowska. W tym kontekście należy poczynić pewną uwagę.

Sofia Pietrowna po śmierci męża samotnie wychowuje syna, a Nina 
Siergiejewna córeczkę Tanię. Jak większość ówczesnych kobiet, troszczą 
się one o sytuację materialną rodziny, nękają je koszmary związane z tak 
zwanymi mieszkaniami komunalnymi. Sofia Pietrowna dopiero po dłu
gim okresie pracy zawodowej potrafi zrozumieć sens wysiedlenia jej 
rodziny z własnego wielopokojowego mieszkania, dla Niny ucieczką od 
komunałki jest Dom Pracy Twórczej dla uprzywilejowanych pisarzy, do 
którego udaje jej się uzyskać skierowanie.

„Na koniec sama będę mieszkała w pokoju, po raz pierwszy od wojny. Jakby 
u siebie w domu, w Leningradzie. Siedzieć przy biurku, które nie trzeba trzy razy 
na dzień zamieniać w stół przy posiłkach. Pracować w ciszy. I myśl lub zamysł 
nie przepadną zdeptane lub znikczemnione przez czyjeś słowa dochodzące 
z kuchni. (...). W tych obcych ścianach można na koniec otrząsnąć się, odnaleźć 
samą siebie"’87.

87 Л. Чуковская, Спуск под воду [w:] Повести, Москва 1988, s. 106.

Sofia Pietrowna zmuszona jest z powodu pracy nadliczbowej zanie
dbywać syna, nie spożywająjak dawniej wspólnych posiłków, z uwagi na 
brak wolnego czasu coraz rzadsze są ich dyskusje i codzienne rozmowy. 
Autorka ukazuje zgubny wpływ osłabiania więzi rodzinnych. W edukacji 
młodego człowieka, jego dorastaniu aktywną rolę odgrywają oficjalne 
organizacje społeczne, tworząc własny styl życia bez udziału rodziców. 
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Typ wychowania jest jednym z warunków rozwoju kultury; radziecka 
socjalizacja sposobu wychowania, której celem było także osłabienie 
więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi, z punktu widzenia 
ogólnokulturowego znaczenia dzieciństwa, daje się sprowadzić do takie
go modelu, gdzie dorośli uczą się od dzieci (dorastający syn uczy matkę 
podstawowych pojęć), współczesność staje się wzorcem do naśladowa
nia. Jest to, według M. Mead88 89, typ kultury kofiguratywnej, w którym 
społeczeństwo bez trzeciego pokolenia (dziadków) jest pozbawione dzie
dziczności pokoleniowej. Model ten minimalizuje rolę indywidualnych 
działań w procesie życiowym, odchodzi od tego źródła kulturowego roz
woju, które kryje się w stosunkach pomiędzy dziećmi a rodzicami8 .

88 Por. M. Мид, Культура и мир детства, Москва 1988.
89 Tamże, s. 320-323.

Zmiany w zachowaniu i psychice Nikołaja, choć ukazane poprzez 
pryzmat uczuć matki do syna, która ze zdziwieniem dostrzega, że chło
piec zmienia się w dorosłego mężczyznę, zaczynającego ją pouczać 
i wyjaśniać otaczającą rzeczywistość, świadczy o zaplanowanej przez 
państwo akcji wychowania młodzieży.

W przypadku Niny Siergiejewny ukazany jest stosunkowo krótki wy
cinek z życia bohaterki - trzytygodniowy pobyt w ekskluzywnym Domu 
Pracy Twórczej, stąd obserwacja jej stosunku do córeczki jest bardzo 
skąpa. W obu jednak przypadkach rodzina rozpadła się, a cały ciężar 
wychowania i wykształcenia spoczywa na samotnej matce, zmuszonej do 
pracy zawodowej ponad normę i dużej dyspozycyjności.

O ile w nowej przestrzeni biurowej Sofia styka się z ważną formą or
ganizacyjną, jaką jest zebranie partyjne, o tyle środowisko literatów za
skakuje Ninę Siergiejewną nie koniunkturalnym podejściem do życia, 
lecz wprost zdradą humanistycznych ideałów i ludzi. Nina Siergiejewną 
na co dzień obcuje z wielka literaturą, co obliguje ją, by stanąć w obronie 
twórców szkalowanych przez oficjalne organy: prasę i organizację par
tyjną związku pisarzy, walczyć o prawdę w życiu i w literaturze.

W przypadku Sofii Pietrowny zebrania partyjne stały się częścią jej 
życia. Wydawały jej się nudne jedynie do momentu, gdy została w ich 
tryb niepostrzeżenie wciągnięta, kiedy dyrektor, występując z postulatem 
podniesienia dyscypliny pracy, pochwalił Sofię i kierowany przez nią 
dział. Po upływie roku, w imieniu bezpartyjnych, wystąpiła już na ofi
cjalnym spotkaniu z delegacją moskiewską, deklarując zwiększenie wy
dajności pracy. Rozpoczyna się kolejny etap jej kariery: Związki Zawo
dowe powierzają jej funkcję społeczną - zbieranie składek, a lokatorzy 
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wybierają na swego pełnomocnika. Funkcje społeczne oraz praca, którą 
wykonuje rzetelnie i solidnie, dają jej coraz większą satysfakcję i zado
wolenie:

„Jaka szkoda, że pani nie pracuje - powiedziała do dobrodusznej żony mili
cjanta, która myła naczynia - ileż wrażeń, a to tak ważne w życiu. Szczególnie je
śli nasza praca ma związek z literaturą”90.

90 Jl. HyKOBCKaa, IhópaHHoe, dz.cyt., s. 11.

Po serii aresztowań w wydawnictwie, pod rządami politruka pełniące
go funkcję dyrektora, towarzysza Timofiejewa, zostają zorganizowane 
wiece dla całej załogi (obecność obowiązkowa), mające na celu wzmoże
nie czujności, gdyż aresztowany dyrektor okazał się wrogiem ludu, ban
dytą, terrorystą mającym w wydawnictwie swoich popleczników „uczest
niczących w trockistowskich machinacjach”. Sytuacja w pracy staje się 
coraz bardziej napięta, atmosfera podejrzliwości prowadzi do zwolnienia 
kolejnych osób, w tym jednej z najlepszych maszynistek - Nataszy Fro- 
lenko, jako „obcego burżuazyjnego elementu”. Natasza przez wiele lat 
przyjaźniła się z Sofią; w związku ze zwolnieniem jej z pracy po raz 
pierwszy budzi się więc u bohaterki świadomość krzywdy, niesprawie
dliwości, wywołująca jej spontaniczny protest. Był to gest wynikający 
z uczciwości, solidarności zawodowej, gdyż jako maszynistka, Sofia 
Pietrowna dobrze wiedziała o najczęściej zdarzających się pomyłkach. Na 
zebraniu partyjnym występuje w obronie Nataszy Frolenko, co kończy się 
dla niej przymusową prośbą o zwolnienie z pracy. Sofia Pietrowna pod
ważyła bowiem oskarżenia, zaprzeczając, jakoby maszynistka szkalowała 
Armię Czerwoną, ponieważ w jednym z przepisanych tekstów znaleziono 
błąd - zamiast czerwona - krasna było krysna. Towarzysze nie chcieli 
jednak odróżnić znaczenia słów „krysnyj” i „krysinyj”, tj. pomyłki spo
wodowanej przez maszynistkę wskutek bliskości w języku rosyjskim 
czcionek a i y, od formy przymiotnikowej wyrazu szczur (krysa). Ta 
tragiczna historia (przy czym Sofia Lipatowa nawet nie podejrzewała, że 
sprawa była z góry ukartowana) wskazuje równocześnie na sakralny cha
rakter państwa i jego instytucji. Pomyłka w nazwie Armia Czerwona 
urasta do profanacji, a autorka mikropowieści poprzez tak drobny szcze
gół obnaża quasi-religijny charakter komunizmu. Bohaterka nie stawia 
jednak fundamentalnych pytań natury egzystencjalnej, lecz jej zaintere
sowania ograniczają się do sfery spraw przyziemnych.

Po wyjeździe syna oddelegowanego do wielkiego miasta przemysło
wego na Uralu (wyraźne są wątki pracy socjalistycznej w odniesieniu do 
Nikołaja Lipatowa - wynalazcy w jednej z tamtejszych fabryk) matka 
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nawet nie zauważa, że dotychczasowa praca ponad normę wydłuża się 
jeszcze bardziej. Praca jest elementem samorealizacji, gdy leży w obsza
rze działalności zorientowanej ku dobru drugiego człowieka, co wiąże się 
z biblijnym aspektem pracy, w służbie miłości bliźniego i solidarności 
ludzkiej. W totalitaryzmie zatraca te funkcje, staje się narzędziem znie
wolenia. Praca w wydawnictwie jest pozbawiona wszelkiej otoczki hero
izmu czy patosu. Wątek współzawodnictwa, przekraczania normy, został 
osadzony w rzeczywistości silnie zideologizowanej. Autorka, choć po
dejmuje problem pracy socjalistycznej, przełamuje schemat powieści 
produkcyjnej; opisuje w sposób prosty, bez idealizacji, codzienny trud 
w jednym z wydawnictw leningradzkich.

Czukowska po raz pierwszy w literaturze wskazuje, że praca może 
stanowić jeden z mechanizmów wciągających człowieka w system ra
dziecki, i co oznacza w praktyce realizacja zatwierdzonego przez Wielką 
Stalinowską Konstytucję prawa do pracy. Prawo do pracy przekształca 
się w obowiązek pracy, a ten, kto nie pracuje, jest podejrzany politycznie, 
co potęguje tragedię ludzi zwolnionych z pracy. Człowiek podejrzany 
politycznie okazuje się wrogiem. Tego typu wrogami przepełnione są 
więzienia i łagry

Pisarka podejmuje problem równie istotny dla lat 30., jak i epok póź
niejszych; wystarczy wymienić sprawę słynnych procesów ludzi niewy
godnych, posądzonych o tak zwane pasożytnictwo w latach 60., np. pro
ces Josifa Brodskiego.

Odarcie z więzi naturalnych tworzy społeczeństwo monad, którymi 
łatwo sterować, ale nie ludzi. Dla pisarki zwycięstwo zasady stadności 
i metod socjotechnicznych w kształtowaniu człowieka oznacza, że stop
niowo staje się on tworem bezosobowym.

Marksizm stworzył dla miłości kategorie modelu praktycznego, Lenin 
podzielił miłość na mieszczańską i proletariacką. Rewolucja w dekrecie 
z 19 grudnia 1917 roku wprowadzała i regulowała prawo małżeńskie, 
odrzucając tradycyjne formy obrzędowe, a przede wszystkim zobowiąza
nia typu moralnego. Pominięto zatem płaszczyznę uczuciowo-emocjo- 
nalną. W ZSSR pojawiła się nawet początkowo propozycja tworzenia 
wyspecjalizowanych placówek państwowych do wychowania i opieki nad 
dziećmi. Państwo chciało przejąć obowiązki należące tradycyjnie do 
rodziców. Z czasem jednak nadano rodzinie prawa społeczne, a miłości 
została przywrócona odpowiedzialność za drugiego człowieka, sfera 
uczuciowości. Ideologizacja wszystkich obszarów życia sprzyjała rozbi
ciu rodziny, kurczeniu się intymności, prywatności; człowiek został 
wciągnięty bez reszty w realizowanie wartości systemowych: w młodości 
szkoła - Komsomoł, potem praca - partia, wyznaczały cele życiowe.
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Wskutek indoktrynacji grupowych wartości człowiek, wbrew swoim 
naturalnym skłonnościom, aby interes rodziny stawiać na pierwszym 
miejscu, na pierwszym miejscu stawia lojalność wobec partii, co ma 
podłoże psychologiczne, każdy bowiem, kto się sprzeciwia, jest automa
tycznie wyłączony ze społeczeństwa - wówczas permanentne zagrożenie 
powoduje wzrost poczucia strachu.

Siergiej Awierincew, pisząc o mistyce kultu władzy, twierdzi, że ide
ologia bolszewicka we wszystkich swoich formach - zarówno „archaicz
nych”, jak i „dyletanckich” - zbiega się z mistyką i tylko w warstwie 
naskórkowej mogła się uważać za „marksizm”, „materializm”, „świato
pogląd naukowy”91. W latach 30. atmosfera duchowa nie była ani zseku- 
laryzowana, ani racjonalistyczna; walka z Kościołem prawosławnym była 
prowadzona jak typowa wojna religijna. Proces zamiany wiary w Boga na 
wiarę własną - parareligię (miłość Sofii do wodza i partii), nie daje się 
pogodzić z humanistycznym podejściem do człowieka, a zerwanie z po
lityczną demagogią nie jest możliwe bez intelektualnego wysiłku, na co 
nie stać bohaterki. Zakłócenia na płaszczyźnie emocjonalno-psycho- 
logicznej oraz duchowej i intelektualnej doprowadziły ją do upadku. So
fia Pietrowna stanowi egzemplifikację „nowego antropologicznego ga
tunku”, który jako wytwór komunistycznego totalitaryzmu pozbawił 
człowieka jego intelektualnych i duchowych możliwości; przedstawia 
równocześnie - jak się wydaje - negatywne aspekty nowej kultury, której 
podstawową cechą jest nieznajomość przeszłości wskutek naruszenia 
więzi opartej na tradycyjnych formach przekazywania wiedzy w ramach 
następujących po sobie pokoleń.

” С. Аверинцев, Мы и наши иерархи - вчера и сегодня, dz.cyt., s. 63.

W świecie totalitarnym zjawisko strachu, agresji ze strony władzy 
związane z systemem więzienno-obozowym tworzy określony typ cywi
lizacji opisany przez wybitnych twórców rosyjskich. W twórczości Lidii 
Czukowskiej rok 1937 jest rokiem przełomowym. W życiu rodziny Li- 
patowów kolejne etapy kampanii zastraszenia, wiadomości o aresztowa
niach znajomych, w tym lekarzy, dyrektorów wydawnictw - np. pod 
zarzutem dezorganizacji ruchu stachanowskiego zostaje aresztowany 
w wydawnictwie, w którym pracowała matka, kierownik drukami Giera- 
simow, jakoby zdemaskowany przez rodzonego stryja, moskiewskiego 
Gierasimowa - wprowadzają atmosferę niepewności. Docierają informa
cje o nagłym aresztowaniu młodego inżyniera pod zarzutem sabotażu 
oraz jakiegoś komunisty, ale dopiero wiadomość o aresztowaniu naczel
nego dyrektora wydawnictwa, który stanowił dla Sofii Pietrownej wzór 
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dyrektora i ojca rodziny, człowieka prawego i szlachetnego (sama pra
gnęła, by syn był we wszystkim do niego podobny), zmusił bohaterkę do 
zastanowienia się nad losem aresztowanych. Początkowo wystarczyły 
wyjaśnienia w prasie czy w radiu, by uwierzyła, że wskazane osoby są 
naprawdę wrogami ludu i zabójcami. Bohaterka pamiętała wcześniejsze 
aresztowanie swojej przyjaciółki z gimnazjum, arystokratki madame 
Nieżencewej, jednak syn szybko ją przekonał, że przyjaciółka nie była 
człowiekiem radzieckim, nie uznawała poezji Majakowskiego i „wciąż 
powtarzała, że wszystko za dawnych czasów było tańsze”. Nie była więc 
zorientowana co do skali masowych aresztowań, gdy dowiedziała się 
jednak o aresztowaniu miejscowych lekarzy, a wśród nich dawnego kole
gi męża, ojca chrzestnego Koli, doktora Kiparisowa, fakt ten przyjęła 
z niedowierzaniem i zaskoczeniem, iż tak ceniony lekarz znalazł się 
wśród podejrzanych, miała jednak nadzieję, że to zwykła pomyłka i że 
sprawa się wkrótce wyjaśni. Bohaterka uspokoiła się, kiedy w gazetach 
nie znalazła żadnych informacji na temat aresztowań lekarzy. Aresztowa
nie syna Nikołaja również uznała za pomyłkę - i nie traciła początkowo 
nadziei, że sprawa znajdzie swój szczęśliwy epilog, chodzi bowiem 
o innego Nikołaja Fomicza Lipatowa, prawdziwego trockistę, faszystow
skiego najemnika i sabotażystę.

Wraz z aresztowaniem syna Sofia wchodzi w nową, nieznaną, obcą 
i wrogą jej przestrzeń92 prokuratury i więzienia z żelaznymi bramami, 
wartownikami z karabinami i gromadą kobiet w niekończących się kolej
kach. Kolejka wyznacza nową sferę doświadczenia życiowego. Po pięciu 
miesiącach wyczekiwania i nocach spędzonych w kolejkach, matka ofi
cjalnie nie otrzymała bliższych informacji o losie jej dziecka. Wiedziała 
tylko, że przebywa w więzieniu wśród bandytów, szpiegów, morderców. 
O ile tuż po aresztowaniu Koli jej stosunek do osób starających się do
wiedzieć coś na temat sytuacji zatrzymanych i więzionych był jedno
znaczny - wszystkie kobiety to matki, żony, siostry, a mężczyźni to oj
cowie, bracia, krewni sabotażystów, terrorystów i szpiegów - o tyle jej 
późniejsze doświadczenia rodziły coraz więcej wątpliwości.

92 „Czuła się jakby nie w Leningradzie, ale w jakimś obcym i nieznanym mieście. 
Dziwnie było pomyśleć, że o trzydzieści minut spacerkiem stąd jest jej biuro, wydawnic
two”; Sofia Pietrowna, dz.cyt., s. 45.

Początkowo w ogóle nie rozumiała ani własnej sytuacji, ani sytuacji 
kobiet stojących w kolejkach.

„Sofię Pietrownę zdziwiło, że wszystkie są bardzo ciepło ubrane: prócz palt 
zakutane jeszcze w chusty i prawie wszystkie w walonkach i kaloszach. Przytu- 
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pywaly nogami i chuchały w ręce. «Muszą tu już od dawna stać, skoro tak zmar
zły», zastanowiła się Sofia Pietrowna, «a przecież mrozu nie ma, znów idzie od
wilż». Wszystkie kobiety sprawiały takie wrażenie, jak gdyby już od wielu godzin 
stały na przystanku, czekając na pociąg. Sofia Pietrowna uważnie obejrzała dom, 
naprzeciw którego gromadziły się kobiety: zwykły dom, bez żadnych wywieszek. 
1 na cóż one tu czekają? W tłumie były i damy w eleganckich płaszczach i proste 
kobieciny (...), jedna z kobiet miała na ręku niemowlę i trzymała za rękę drugie 
dziecko, na krzyż przewiązane szalikiem. Pod ścianą budynku stal samotny męż
czyzna. Wszyscy mieli twarze zielonkawe, a może wydawały się takie we mgle 
porannej’’93.

93 Tamże, s. 43.
94 Tamże, s. 50.

Matka niemal całe dni i noce spędzała w kolejce na bulwarze nad 
Newą albo na Czajkowskiej w olbrzymiej sali Wielkiego Domu i na 
schodach prokuratury. Przez pierwsze dwa tygodnie zgłębiła proceder 
zapisów do kolejek, dowiedziała się, że prowadzący listy są zatrzymywa
ni przez funkcjonariuszy NKWD, a do prokuratury, gdzie przyjmują nie 
według alfabetu, lecz wszystkich na raz, należy chodzić w pierwszy dzień 
tygodnia, zaś na Szpalerną - zgodnie z wyznaczonymi dniami według 
litery alfabetu. Umiała też na pierwszy rzut oka rozróżniać czekających w 
kolejce od zwykłych przechodniów. Nie zdobyła natomiast podstawowej 
wiadomości, za co Kolę aresztowano? Zauważyła, że wśród zdemasko
wanych wrogów znajduje się wielu Łotyszów i Polaków. Porażał ją wi
dok kobiet.

„Wiedziała już, wychodząc z domu po paru godzinach snu, że na ulicy, na 
schodach, w korytarzu, w sali na Czajkowskiej, na bulwarze, w prokuraturze będą 
kobiety, kobiety, kobiety, stare i młode, w chustach i w kapeluszach, bez dzieci 
i z dziećmi, z małymi i przy piersi; plączące ze zmęczenia dzieci i ciche, zastra
szone małomówne kobiety; i jak niegdyś w dzieciństwie po wyprawie do lasu, 
przymknąwszy oczy, widziała jagody, jagody... tak teraz, kiedy zamknęła oczy, 
widziała twarze, twarze, twarze"94.

Twarze kobiet wyrażały cierpienie, które mogło zachwiać wiarę 
w nieomylność Wodza i w świetlaną przyszłość ludzkości, Sofia jednak 
nad tym się nie zastanawiała. Wierzyła nadal w sprawiedliwość i wysy
łała listy do towarzysza Stalina. W rok po aresztowaniu Koli obmyślała 
kolejny list; była w pełni przekonana, że obywatel, który oddał swe życie 
partii i Wodzowi, ma prawo oczekiwać, w przypadku gdy zawodzi partia, 
na jego boską interwencję. W pierwszym liście prosiła o ponowne rozpa
trzenie sprawy syna i wypuszczenie niewinnego na wolność.
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„W drugim - o podanie miejsca pobytu, żeby mogła do niego pojechać i zo
baczyć syna jeszcze przed śmiercią. W trzecim błagała, żeby jej powiedziano tyl
ko jedno: żyje czy umarł? Ale nie dostała wyjaśniającej odpowiedzi. Pierwszy list 
po prostu wrzuciła do skrzynki, drugi nadała jako polecony, a trzeci za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. Otrzymała je po kilku dniach. W rubryce: podpis od
biorcy, widniało coś niezrozumiałego: erian.

Kto to jest erian? I czy przekazał jej list towarzyszowi Stalinowi, przecież na 
kopercie napisała wyraźnie do rąk własnych. Poufne”95.

95 Л. Чуковская, Спуск под воду, dz.cyt., s. 81.

Autorka wspomina o ciężkim losie rodzin represjonowanych. Ofiarom 
towarzyszy strach o niepewne jutro w związku z deportacją do odległych 
miejscowości, np. w mikropowieści Sofia Pietrowna żona doktora Kipa- 
risowa zostaje zesłana do Kazachstanu. Gdy Sofia ją odwiedza, by poka
zać list od syna i uzyskać poradę w sprawie możliwości interwencji 
u władz, zastaje staruszkę w pustym pokoju, wśród spakowanych rzeczy. 
Tak będzie spędzać tę ostatnią noc aż do wyjazdu o świcie. Autorka 
zwraca uwagę na taki szczegół, jak wyniosłe milczenie i szybkie odejście 
młodej dziewczyny, która otworzyła drzwi wejściowe, relacjonuje kon
spiracyjną rozmowę, prowadzoną w łazience z uwagi na podsłuch 
umieszczony w telefonie, kiedy bohaterka dowiedziała się, że nie powin
na ujawniać listu od syna, gdyż władze przypomną sobie również o niej 
i zostanie zesłana; nie wiadomo także, jaki tragiczny los mógłby spotkać 
osobę, która ten list potajemnie doręczyła, i całą jej rodzinę.

Wysokie wyroki dla niewinnych ofiar, ich rodzin i najbliższych osób 
- doktor Kiparisow skazany na 15 lat - miały na celu fizyczne wynisz
czenie ludzi, np. żona dyrektora Zacharowa, z zawodu stenotypistka, 
wysłana wraz z czteroletnią córeczką do zapadłej wsi w odległej części 
azjatyckiej ZSRR, znalazła się bez środków do życia, skazana na wegeta
cję z powodu niemożliwości znalezienia tam pracy, wszystkie oszczędno
ści bowiem wyczerpała już wcześniej w trakcie wielomiesięcznych starań 
w prokuraturze. Wtedy też podupadła na zdrowiu; Sofia, która spotkała ją 
w kolejce, ledwie ją rozpoznała.

Wstrząsający jest w utworze obraz kobiety, czekającej z martwym 
dzieckiem na ręku, aby nie stracić kolejki. Koszmar kolejkowy przekładał 
się na beznadziejność, szarość dnia codziennego - domów, ulic, mieszkań 
komunalnych, ogólnego zastraszenia, i na tragiczną sytuację rodzin, 
w których ktoś był represjonowany. Należało ten fakt ujawnić w ankiecie 
personalnej, co automatycznie wiązało się z utratą bądź niemożliwością 
otrzymania pracy. W Zanurzeniu autorka powołuje się na fakt zwolnienia 
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z pracy sanitariuszki, która nie podała w ankiecie personalnej, że jej mąż 
jest represjonowany.

Więzienny świat wielkiej zony implikuje zło. Rozbudowany aparat 
represji, symbol komunistycznej dyktatury, przyjmuje w utworach Czu- 
kowskiej, jak wspomniano na wstępie, postać fatum. Instytucje władzy, 
projektując odpowiednie działania zmierzające do powszechnej akcepta
cji założeń ideologicznych wbrew interesom jednostki i społeczeństwa, 
wykluczają wszelką działalność opozycyjną. GUŁag pochłania coraz 
więcej ofiar, nie tylko wśród najbliższych, ale także wśród dalszej rodzi
ny, przyjaciół, znajomych. Wielkim ciosem dla Sofii Pietrowny było 
aresztowanie przyjaciela syna Alika Finkelsztejna, którego nazwisko 
prawdopodobnie pojawiło się w czasie śledztwa Nikołaja. Do tej pory, 
choć wiedziała już, że syn został skazany na dziesięć lat, łudziła się, że 
sprawa przyjmie szczęśliwy obrót. Brak odpowiedzi Stalina, który nie 
mógł się mylić (jej silna wiara w dogmat nieomylności przywódcy) oraz 
aresztowanie Alika, przyspieszyły tragedię bohaterki.

Pisarka w sposób prosty, niezwykle lakoniczny, ale pełen ekspresji 
i dramatyzmu, demaskuje podstawy zbrodniczego systemu w liście syna 
do matki:

„Mamusiu, w tobie cala moja nadzieja. Mój wyrok opiera się na zeznaniach 
Saszki Jarcewa - pamiętasz, był taki chłopiec w mojej klasie? Saszka Jarcew ze
znał. że wciągnął mnie do organizacji terrorystycznej. I ja też musialem się przy
znać. Ale to nieprawda, żadnej organizacji u nas nie było. Mamusiu, oficer śled
czy Jerszow bił mnie i tratował nogami i teraz źle słyszę na jedno ucho. Napisa
łem stąd wiele podań, ale wszystkie bez odpowiedzi. Napisz ty, jako stara matka, 
i wyłóż w liście wszystkie fakty. Przecież ty wiesz, że ja po skończeniu szkoły 
nawet nie widziałem się ani razu z Saszką Jarcewem, on był na innej uczelni. 
I w szkole nigdy się z nim nie przyjaźniłem. Widocznie jego też bardzo bili”96.

96 L. Czukowska, Sofia Pietrowna, dz.cyt., s. 88.

Przemoc, nie wykluczając fizycznej, zostaje przez pisarkę potępiona 
również w Zanurzeniu, gdzie podkreśla zbrodniczość systemu zakładają
cego wyniszczenie fizyczne narodu:

„Oczywiście, że do tej pory również domyślaliśmy się, ale nie mieliśmy od
wagi uwierzyć w te domysły, a teraz domysł okazał się prawdą, dowiedzieliśmy 
się na pewno, dlaczego wszyscy przyznają się i oskarżają innych. (Zapytałam ją 
wtedy, jak to jest z tym palcem: - Jak myślisz, ile minut możesz wytrzymać, jeśli 
włożysz palec między drzwi?... - W odpowiedzi zapytała: - A ty?) I od tej chwili, 
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to znaczy już 10 lat prześladuje mnie ten sen: przesłuchanie i śmierć Aloszy pod
czas przesłuchania”97.

97 Л. Чуковкая, Спуск под воду [w:] Избранное, dz.cyt., s. 90.
98 Tamże, s. 95.

W utworze pod tytułem Zanurzenie aresztowanie męża Niny Siergie- 
jewy jest typowym przykładem zbrodni stalinowskich dokonanych na 
inteligencji. Autorka wprowadza ponadto epizody łagrowe, związane 
z postacią literata Nikołaja Bilibina. Nikołaj Bilibin był ofiarą stalinizmu, 
więźniem łagrów, skazanym na wyrok śmierci. Początkowo pracował 
przy wyrębie lasu na dalekiej północy, potem w kopalni. Bohater opo
wiada o prawach rządzących w łagrach, o tym, w jaki sposób chowano 
zmarłych, wspomina o najbliższym przyjacielu, który nie przeżył. Pobyt 
Bilibina w łagrze przerwały działania wojenne. Wraz ze wspomnieniami 
obozowymi wyjaśnia Ninie Siergiejewnie sens wyroku 10. lat bez możli
wości korespondencji, co oznaczało natychmiastową śmierć, najczęściej 
przez rozstrzelanie. Sekwencje obozowe mają charakter dokumentalny. 
Postać Nikołaja Bilibina stanowi także egzempliflkację tezy autorki, że 
wświecie, w którym żyje, zdrada jest możliwa na każdym kroku 
i w każdej chwili. Pisarz Bilibin daje do przeczytania Ninie Siergiejewnie 
rękopis swojej książki opartej na własnych przeżyciach łagrowych, 
w którym morderczy trud przy wyrębie lasu i w kopalniach traktuje 
w kategoriach pracy socjalistycznej. Piotr, główny bohater powieści Bili
bina, przeszedł taką samą drogę, jak i autor. Szczęśliwy powrót z obozu 
po wojnie do domu, życie niemal sielankowe, praca, wychowanie dzieci 
kończą się, gdy żona zaczyna robić karierę partyjną. Ostre protesty Piotra 
wobec jej postawy spotykają się z reakcją ze strony kilkunastoletniego 
syna gotowego donieść na ojca towarzyszowi Stalinowi. Bohater nie ma 
siły, aby walczyć z najbliższymi osobami. Okazuje skruchę, prosi żonę 
o wybaczenie. Chce „normalnie” żyć. Po przeczytaniu rękopisu Nina 
Siergiejewna nazywa pisarza tchórzem:

„Pan jest tchórzem. Nie, gorzej: Pan jest fałszywym świadkiem. Pan jest 
kłamcą. Do tej pory przychodziło mi w życiu doświadczać goryczy, ale wstydu 
doświadczam po raz pierwszy”98.

Jej poczucie wstydu wynikało nie tylko z powodu sprzeniewierzenia się 
prawdzie, ale przede wszystkim z powodu zdrady byłego zeka wobec 
współwięźniów. Bohaterka ma świadomość, że aprobując czyjąś zdradę, 
stajemy się współwinnymi. Oburza się, gdy w ten proceder pisarz wciąga 
czytelnika.

Grigorij Swirski w artykule poświęconym Lidii Komiejewnie pisał:
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„Bilibin to zbiorowy obraz wszystkich złamanych losem pisarzy - niebora
ków, którzy wydali swoich towarzyszy, byli zekowie bali się siedzieć ponownie. 
Dlatego każdy z nich - i Jarosław Smielakow. i Aleksander Rekiemczuk, i cichy 
Jura Smirnow, a już na pewno Wasilij Ażajew - wszyscy oni nie napisali swojego 
Archipelagu GULAG... Ilu ich było zatem złamanych «pomocników partii» czy 
nałogowych pijaków! Piszących o męczarniach obozowych jako o szczęśliwej 
i zdrowej pracy dla dobra narodu radzieckiego”99.

99 Г. Свирский. На лобном месте, dz.cyt., s. 308.
100 Л. Чуковская, Спуск, dz.cyt., s. 131.

Bilibinowi pisarka przeciwstawia postać żydowskiego poety Weksle- 
ra, ofiarę drugiej fali terroru, którego aresztowanie pozostało niemal nie
zauważone przez gości Domu Pracy Twórczej; literaci, powiadomieni 
o nocnym aresztowaniu poety, szybko zapominają o przykrym incyden
cie. Sytuacja związana z aresztowaniem Weksiera w odczuciu bohaterki 
nakłada się na aresztowanie męża, jakby pomiędzy tymi zdarzeniami nie 
było żadnego dystansu czasowego. Również epizod ze spotkaną przypad
kowo w zagajniku Ludmiłą Pawłowną obnaża skrywane tragedie ludzkie. 
W sposób lakoniczny przedstawia historię rodzinną - aresztowanej sio
stry i jej męża, gdzie przeszłość jest ciągle teraźniejszością:

„A w trzydziestym siódmym aresztowali go (pani zapewne słyszała - za
mknęli wtedy wielu profesorów, on był profesorem bardzo kulturalnym, teraz ta
kich nie ma) i przepadł bez wieści, a ją wysiano do lagru. W ubiegłym roku po
wróciła, co prawda nie do Moskwy, w Moskwie nie wolno się im meldować, lecz 
do Włodzimierza, tam dostała pracę («nie miała zawodu, poszła do przedszkola»), 
żyła przyzwoicie, tym bardziej że Ludmiła Pawłowna regularnie posyłała jej 
paczki. («Czy Pani wic, z Moskwy nie można, a stąd ze stacji można».) I nagle 
wczoraj otrzymała wiadomość z poczty, a dzisiaj zwrócili jej przesyłkę. Napisane
- «Adresat wyjechał»... A jedna kobieta w kolejce - ma matkę we Włodzimierzu
- powiedziała, że tam wszystkich byłych zesłańców jednej nocy ponownie za
aresztowano i wysłano gdzieś na Wschód”100.

Na tym przykładzie widać, że dla bohaterów czas się zatrzymał; co 
prawda lata 30. i wojenne już dawno minęły, ale boleśnie tkwią w ich 
świadomości oraz dają o sobie znać bezpośrednio, wskutek aresztowania 
tych, którzy wcześniej odsiadywali wyroki. Koszmar trwa.

W Zanurzeniu wątek martyrologiczno-obozowy zespala się z wątkiem 
wojennym. Autorka pisze o zbrodniach i ofiarach II wojny światowej na 
podstawie wspomnień poety Weksiera, człowieka szlachetnego, zdolnego 
do poświęceń, który opowiada o swoich przeżyciach wojennych i wal
kach na froncie ukraińskim. Wojna zabrała nie tylko jego najlepszego 
przyjaciela, ale również jedynego syna. Tragedia osobista poety ma szer
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szy wymiar, wpisuje się w tragedię narodu zmuszonego do poświęcenia 
swoich najlepszych synów w imię wolności ojczyzny. Weksler sięga 
pamięcią do lat wojny i przywołuje obraz walk oraz dylematy moralne 
tych dowódców, którzy musieli posłać do walki, na pewną śmierć, kwiat 
młodzieży. Jest to równocześnie pytanie o cenę zwycięstwa, które będzie 
się niejednokrotnie pojawiać w literaturze rosyjskiej. Wystarczy wymie
nić Juza Aleszkowskiego z jego powieścią Ręka (Ruka).

W Zanurzeniu autorka, podejmując problemy związane z drugą falą 
terroru, opisuje sytuację społeczną z końca lat 40., traktuje zjawisko anty
semityzmu jako sztucznie wywołane przez władzę. Zwraca uwagę na 
informację pochodzącą z lutego 1949 roku:

„W Związku Radzieckim oczekiwane są duże zmiany. Kierownictwo niedo
statecznie stanowczo prowadziło walkę z kosmopolityzmem”101.

101 Tamże, s. 104.
102 Tamże, s. 131-132.

Są to cytaty wyjęte z ówczesnej prasy, świadczące o nasileniu się re
presji wobec inteligencji pochodzenia żydowskiego. Pisarka wspomina 
ponurą atmosferę, niepokój:

„Jak Pani myśli, znowu zaczną masowo zamykać? A wszystko przez tych Ży
dów (...). Jak wyrzucić te śmieci z jej biednego mózgu? Oto widać, dlaczego kar
mią nas gazety i radio swoim nachalnym, tępym kłamstwem. Przecież to nie jest 
ten żywiołowy antysemityzm, nie ten, co ponownie przyszedł do nas z faszystow
skich Niemiec (...). To nie jest to żywiołowe szaleństwo, które tak wiele razy za
władnęło w przeszłości ciemnymi ludźmi, lecz specjalnie zorganizowana, zapla
nowana akcja, upowszechniane brednie, brednie, których cel byl wcześniej usta
lony”102.

Dogłębna znajomość mechanizmów zniewolenia społeczeństwa wiąże 
się w utworze z demaskowaniem kolejnych prób usunięcia ostatnich fila
rów moralności w państwie, z krytyką działań mających na celu znisz
czenie tej świadomej siły, jaką stanowiła część inteligencji o nastawieniu 
opozycyjnym. Autorka charakterystykę środowiska literatów przeprowa
dza w kontekście nieustannej politycznej mobilizacji tego środowiska, 
czułego na wszelkie dyrektywy odgórne i posłusznego linii partii; przed
stawia, jak radykalnie i bezkrytycznie reagowało ono na wszelkie nagon
ki na niepokornych twórców czy hasło „wróg ludu”, jak z dnia na dzień 
zmieniały się poglądy pisarzy, a nawet sposób zachowania, w stosunku 
do podejrzanych.
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.,.Iada się codziennie obiad z człowiekiem, człowiek jak człowiek, a tu nagle 
zaczyna śpiewać na jedną nutę z niegodziwcami... A przecież sam mówił jeszcze 
trzy dni temu, że ci krytycy - to wspaniali znawcy teatru...

Cóż robić... Żona, dzieci... - dobrodusznie westchnął tluścioch. - Wie Pani 
co, człowiek, który ma rodzinę, nie może ryzykować”103.

Ludzie nie tylko nie podejmują ryzyka ze względu na dobro rodziny, 
ale starają się w ogóle nie widzieć, co się wokół nich dzieje. Wśród lite
ratów spotykamy tych, którzy przygotowują „owe brednie”, ludzi dyspo
zycyjnych wobec partii, zdolnych propagować każde kłamstwo, jak np. 
krytyk Kłokow czy dziennikarz Siergiej Dmitrijewicz, którego posłuszeń
stwo wynika ze zwykłego strachu, jest po prostu wielkim tchórzem. 
Sprzedajność inteligencji łączy się w obu utworach z krytycznym podej
ściem autorki do problemu zniewolenia, próbą określenia przyczyn zjawi
ska. W przypadku pierwszej mikropowieści chodziło o ślepotę przecięt
nego obywatela, nie dość wykształconego, tu natomiast mamy do czynie
nia z elitą intelektualną. Negatywna ocena środowiska literatów, oficjal
nych twórców, pokrywa się ze stosunkiem do ówczesnej inteligencji 
Aleksandra Sołżenicyna i przyjętym przez pisarza terminem - „wykształ- 
ceńcy”. Czukowska, pisząc o ludziach związanych z literaturą, którzy 
korzystają ze wszystkich przysługujących im przywilejów, „lakierują” 
rzeczywistość, co więcej - są głusi, odporni na fakty i prawdę, równocze
śnie polemizuje z ich poglądami i postawami. Polemika ta stanowi wstęp 
do walki, jaką podejmie później w Procesie usunięcia ze Związkiem 
Pisarzy. Autorka staje tu również w obronie współczesnego poety, pod
danego wówczas nagonce - Pasternaka. Obszerne fragmenty związane 
z jego losami w związku z otrzymaniem Nagrody Nobla zawarte są na
tomiast w dziennikach Czukowskiej.

W Zanurzeniu z rozmowy pomiędzy młodym dziennikarzem Siergie
jem Sablinem i pisarzem Nikołajem Bilibinem na temat Pasternaka do
wiadujemy się o zarzutach, jakie stawiano wówczas poecie: „Pasternak 
jest bardzo utalentowany, lecz nie dba o sens wiersza”. Bohaterkę poru
szyły te niesprawiedliwe słowa, zwłaszcza zaś fałszywa, choć popularna 
opinia, że jeśli nie rozumie jego poezji elita wykształcona, to tym bardziej 
ludzie prości. Elita ulega wpływom propagandy, nie stać ją, a jest to au
torski punkt widzenia, na wypowiadanie obiektywnych sądów o twórcach 
i ich dziełach. Nina Siergiejewna oburza się: „Z dumą mówimy «nie ro
zumiem» - a jakiż tu powód do dumy. Trzeba pozostawać w jedności 

103 Tamże, s. 133.
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z geniuszem - pisał Puszkin”104. Zastanawia się nad tym, skąd biorą się 
fałszywe przekonania typu: nie jesteśmy zdolni zrozumieć poety?

'“Tamże, s. 145.
105 Tamże, s. 146.
106 Por. Л. Маллер, Чтобы найти братьев. Размышления о повестях Лидии 

Чуковской «Софья Петровна» и «Спуск под воду», „Литературное обозрение” 1989, 
nr 11, s. 78.

..Przecież on zawsze idzie przed nami. On jest stworzony przez ten las, język, 
naród i posiany daleko w przyszłość. Tak daleko, że ginie z oczu tym, którzy go 
posiali. Naszym przeznaczeniem, tych, którzy umieją czytać, jest w miarę swoich 
sil starać się zrozumieć go, a gdy zrozumiemy, donieść to szczęście do Ani, do 
Lizy... My natomiast uchylamy się od naszego obowiązku, zdradzając... i poetę, 
i Anię”105.

Zdrada poety i czytelnika jest aktem nagannym moralnie, zniekształ
cającym prawdę, która zostaje wpisana w subiektywną perspektywę; w 
płaszczyźnie psychologicznej stanowi akt samozniewolenia, który rów
nież w sensie społecznym przynosi szkodę.

Temat prześladowania twórców znalazł w omawianym utworze wyraz 
w obrazie samej bohaterki, w jej wewnętrznej walce o niezależność, pra
wo do stanowienia o własnym losie w walce o godne życie. Bohaterowie 
skazani przez system na wegetację rozwijają się, jak Sofia Pietrowna, 
poniżej własnych możliwości intelektualnych, a dotyczy to w równym 
stopniu człowieka prostego, jak i inteligenta, gdyż życie inteligencji stało 
się częścią życia ogółu, a jej tragedia - częścią ogólnonarodowej trage
dii106.

Największe fale terroru w Związku Radzieckim, które utrwaliła pisar
ka na kartach swoich mikropowieści, wskazują, że chociaż samo społe
czeństwo powoli oswajało się z okrucieństwami lat 30. i 40., a epoka 
stalinizmu mocno odcisnęła się w ludzkiej świadomości, to jednak za
chowano pamięć o ofiarach. Autorka uświadamia czytelnikowi, że nic nie 
znika ze świata na zawsze, a człowiek jest obarczony odpowiedzialnością 
za czyny i słowa i pamięcią.

Postać Niny Sirgiejewny wskazuje na sytuację, gdy człowiek przekra
cza samego siebie, a dokonująca się przemiana w kierunku dobra wiąże 
się nie tylko z etyczno-moralną oceną działań, lecz świadczy o związku 
wartości etycznych z innymi wartościami. Bohaterka mikropowieści Za
nurzenie rozszerza granice własnych doświadczeń, samowiedzy, autore
fleksji. Nie tylko aresztowanie męża, ale tragedię obcej osoby odczuwa 
jako swoją osobistą tragedię, a ból całego narodu - jako ból własny, który 
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dotknął wyłącznie jej osoby. Obdarzona jest odpowiedzialnością i pamię
cią. Nośnikiem tej pamięci staje się słowo, szerzej - sztuka.

Dezorientacja, groźby i apele, by niszczyć wrogów ludu, postulat 
czujności, pośpieszne procesy wraz z towarzyszącą im propagandą, tro
pieniem ofiar i związane z tymi procesami akcje w poszczególnych śro
dowiskach - to wszystko kształtowało psychologię owych czasów, stąd 
też płaszczyzna emocjonalno-uczuciowa jest podstawowym przedmiotem 
penetracji autorskiej. Problem okrucieństwa wobec aresztowanych i ich 
rodzin stanowi jeden z elementów rozważań nad kwestią moralno- 
-etycznego postępowania człowieka W utworach Czukowskiej proble
matyka moralna jest ukazana w różnych aspektach, konfrontowane są 
odmienne postawy, autorka pozostawia jednak szereg pytań bez odpo
wiedzi zwłaszcza w sferze odpowiedzialności człowieka za swoje czyny 
w sytuacji ekstremalnej, choć nigdy nie relatywizuje dobra i zła. Lidia 
Korniejewna, opisując różne postawy, jakie zaznaczyły się wśród ofiar 
systemu, wskazywała na tytułową bohaterkę Sofię Pietrownę jako na 
reprezentatywny typ ludzi pokornych, którzy nie potrafili udźwignąć 
ciężaru strachu i osaczenia. Ma ona w sobie coś z bohaterów Dostojew
skiego - to ludzie czyści, ale słabi, którzy nie potrafią rozeznać się w 
skomplikowanej moralnie i politycznie, niezrozumiałej sytuacji, w jakiej 
się znaleźli. Rodzi to postawę moralnej bezczynności jako najlepsze wyj
ście z zamętu, choć w przypadku Sofii Pietrowny finał jest tragiczny.

Sofia to przykład wierzących „czystych dusz”, podobnie jak bohater 
Aleksandra Sołżenicyna w opowiadaniu Zdarzenie na stacji Kreczetowka. 
Czukowska pisze:

„(...) takich jak Zotow było wielu, zbyt wielu, autor trafi! w najczulszy punkt 
ogólnonarodowej tragedii. Jeśliby nikt naprawdę nie wierzył w «szkodników 
i dywersantów», we «wrogów ludu», w bezgrzeszną władzę, w boską mądrość 
Stalina, a ustrój podtrzymywałaby jedynie sprzedajna czeladź, jeśli by «dema- 
skatorami» były jedynie sprzedajne skóry - to w czym problem? Nie byłoby żad
nej tragedii; ludzie sprzedajni istnieli i istnieją zawsze i wszędzie. Lecz u nas byli 
«wierzący». Czyste dusze”107.

107 JI. MyKOBCKa«, 3anucKu, dz.cyt., t. 3, s. 28.

Problem odpowiedzialności za zbrodnie stalinowskie powrócił na po
czątku lat 60. Czukowska w trzecim tomie Zapisków o Annie Achmatowej 
broni poglądu, że w tamtych okrutnych czasach wielu było ludzi mą
drych, czystych, bezgranicznie ufających władzy, którzy nie wierzyli 
w zbrodnie. Anna Achmatowa miała odmienne zdanie - nie istnieli wcale 
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tacy ludzie. Naród był świadomy zbrodni, stąd jej ostra krytyka opowia
dania Aleksandra Sołżenicyna Zdarzenie na stacji Kreczetowkam.

Bohaterka mikropowieści Zanurzenie boleśnie przeżywa przemoc ze 
strony władzy, aresztowanie męża rodzi cierpienie prowadzące jednak do 
samoobrony, widoczny jest duchowy wzrost bohaterki. Autorka pokazuje 
jednak, że w większości przypadków ludzie związani ze środowiskiem 
literackim podejmowali próbę ugruntowania swojej pozycji za cenę 
kłamstwa i zdrady.

Nina Siergiejewna jako pisarka odwołuje się do pokrewnej duszy; po
przez swoją książkę stara się przekazać czytelnikowi prawdę o rzeczywi
stości, w którą wpisany jest człowiek, dokonujący wyboru w ramach 
alternatywy: dobro, zło, by uświadomić mu, że człowiek nie żyje nada
remnie, jeśli pozostaje na służbie realizowania wartości: prawdy, piękna, 
dobra, i że wartości estetyczne transcendują ku pewnej wizji świata będą
cej dla twórcy i odbiorcy wspólną wartością. W imperium kłamstwa, 
wobec braku wyzwalającej prawdy, buduje własny świat, zgodnie z prze
słaniem wielkiego moralisty Lwa Tołstoja: „moralność człowieka prze
jawia się w jego stosunku do słowa”.

Wymiar aksjologiczny mikropowieści

Ideologiczny kontekst mikropowieści ma, podobnie jak w całej twór
czości Czukowskiej, odniesienie do sfery etyki, a także aksjologii, dzięki 
której moralne wartości uzyskują swoją pełnię.

„Wartości moralne są najwyższe spośród wszystkich wartości naturalnych (...) 
są węzłowym problemem świata, brak moralnych wartości jest największym ziem 
(...). Mogą się one odnosić tylko do człowieka i tylko przez człowieka mogą być 
urzeczywistniane (...) są wartościami ściśle osobowymi”* 109.

Tamże, s. 16.
109 Cyt. za J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1994, s. 365.

Autorka podejmuje próbę dotarcia do osobowych wymiarów człowie
ka. W życiu bohaterów swoich mikropowieści wskazuje na moment kry
tyczny, który powinien stać się punktem zwrotnym wnoszącym zmianę 
w ich życiu, kształtować nowy stosunek do świata wartości. Zaprezento
wane wartości poznawcze i moralne wyrażone środkami artystycznymi 
oscylują ku realistycznej wizji świata i człowieka.

Koncepcja wartości zhierarchizowanych, zawarta w artykule Marii 
Gołaszewskiej Aksjologia estetyki, zakłada występowanie czterech pod



210 Kultura i inteligencja rosyjska

stawowych odmian wartości. Obok najwyższych: dobro, piękno, prawda, 
autorka wymienia wartości pierwotne (witalne, utylitarne, społeczne, 
techniczne), następnie wartości, które są bezpośrednio warunkiem istnie
nia człowieka jako bytu ludzkiego świadomego i wolnego, tzw. osobowe 
(wolność, odpowiedzialność, samodzielność, życzliwość, godność, od
waga itd.), oraz wartości wtórne (ojczyzna, praca, miłość, a może i szczę
ście)110 111 112. Gołaszewska dostrzega konieczność występowania na szczycie 
tej hierarchii wartości najwyższej. Na gruncie wierzeń religijnych takim 
odniesieniem jest Bóg, na płaszczyźnie dociekań filozoficznych (bez 
wprowadzenia przesłanek teologicznych) człowieczeństwo - ludzkość 
w sensie najogólniejszym, globalnym .

110 M. Gołaszewska, Aksjologia estetyki, dz.cyt., s. 33-34.
111 Tamże, s. 34.
112 Por. P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata, dz.cyt., s. 170.

Czukowska na drodze wyjaśnienia faktu społecznego dokonuje próby 
rekonstrukcji świata oraz stara się dostępnymi środkami artystycznymi 
wydobyć prawdę o nim. Ważne w odniesieniu do obu mikropowieści 
staje się pytanie: jakie treści suponuje zachowanie bohatera, tj. w gruncie 
rzeczy pytanie o koncepcję świata i człowieka.

Ideologia wyznacza problematykę, ogólną atmosferę i klimat rzeczy
wistości przedstawionej w tych utworach, autorka odzwierciedla dążenia 
władzy do uczynienia człowieka narzędziem posłusznym, do ubezwła
snowolnienia mas. Pytanie, jak władza pragnie posłużyć się człowie
kiem? - znajduje u Czukowskiej odpowiedź w kontekście zmian w cha
rakterze ludzkiego myślenia i ludzkiego umysłu. Trudno nie zauważyć, iż 
w tle utworów widnieją dwie najtragiczniejsze daty historyczne, pisarkę 
interesuje jednak nie tyle obraz samej rzeczywistości, ile obserwacja 
mechanizmów manipulowania społeczeństwem. Stawiając diagnozę jego 
chorobowego stanu, w gruncie rzeczy kwestionuje socjalistyczne założe
nia, postawy i metody.

Czukowska dostrzega sens sprzeciwu wobec ideologii. Wie jednak, że 
zarówno w przypadku lat 30., jak i 40. było to postępowanie na granicy 
ryzyka. Na przykładzie Niny Siergiejewny wskazuje jednak na koniecz
ność realizacji w życiu codziennym kardynalnej cnoty moralnej, jaką jest 
odwaga cywilna, tj. umiejętność mówienia prawdy o tym, co się wokół 
nas dzieje. Ta cecha wiąże się z męstwem rozumianym jako przyjmowa
nie całego ciężaru niepowodzeń życiowych. Według Pawła Ewdokimo- 
wa, mężczyzna walczy z cierpieniem, podczas gdy kobieta znosi je, i ta 
wytrzymałość daje większą szansę przeżycia . Zgodnie z tym poglą
dem, celem kobiety jest bycie, celem mężczyzny - działanie. Trwanie 
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jako modus vivendi wbrew wszystkiemu i wszystkim jest tą wielką wolą 
życia, którą jednak bohaterka Zanurzenia musi dopełnić poprzez działa
nie.

P. Tilich113 w pracy Męstwo bycia używa terminu, który stał się tytu
łem jego książki, w znaczeniu ontologicznym i etycznym. W pierwszym 
przypadku akt ten określa istotową samoafirmację jakiegoś bytu. W dru
gim - „męstwo bycia” traktowane jest w aspekcie oceny, pojęcie to ozna
cza akt etyczny, „w którym człowiek afirmuje własną egzystencję wbrew 
tym elementom istnienia, które stają na przeszkodzie w jego dążeniu do 
istotowej samoafirmacji”114.

113 P. Tilich, Męstwo bycia, dz.cyt., Poznań 1994.
114 Tamże, s. 113.

Los Niny Siergiejewny wskazuje na konieczność wprowadzenia w ho
ryzont życia człowieka aktywnego uczestnictwa, określającego stosunek 
do świata i ludzi. W rozważaniach na temat ideologii jako najszerszego 
planu działania politycznego i jej skutków warto odnotować, że Czukow- 
ska zwraca równocześnie uwagę na zanik tradycyjnych wartości, utrwa
lanie się postaw skrajnie materiał ¡stycznych; w odniesieniu do jej bohate
rów, zwłaszcza Sofii Pietrowny, można mówić o typie tzw. moralności 
selektywnej.

Przedstawiony w utworach obraz negatywnych przejawów życia 
w różnych obszarach rzeczywistości radzieckiej wskazuje na kształtowa
nie takiego sposobu myślenia, jakby suma ludzkich potrzeb i aspiracji 
ograniczała się do tego świata, jakby człowiek nie posiadał poza nim ani 
pragnień, ani źródeł. Autorka dostrzega jednak konflikt celów, wyrastają
cy z różnic w stosunku bohaterów do świata.

Ideologia komunistyczna kształtowała świadomość, postawy i zacho
wania jednostki, określając wartości i cele osiągane poprzez polityczną 
manipulację. Krzywdę, jaka dotknęła Sofię Pietrownę i jej rodzinę 
w związku z koniecznością użytkowania wyłącznie dziecinnego pokoju, 
gdyż w pozostałych zakwaterowano innych lokatorów, tłumaczy się „re
wolucyjną koniecznością zagęszczenia mieszkań burżuazyjnych”. Boha
terka przyjmuje socjalistyczną definicję niesprawiedliwości:

„Kola powiedział, że niesprawiedliwość - pojęcie klasowe i wymaga czujno
ści. Przecież Natasza pochodzi z burżuazyjno-szlacheckiej rodziny. Podli faszy
stowscy najmici, którzy zabili towarzysza Kirowa, jeszcze nie zostali wytrzebieni 
w naszym kraju. Walka klasowa trwa i dlatego przy wstępowaniu do partii i Kom- 
somołu wymagana jest ostra selekcja. Pisał również, że za kilka lat na pewno 
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przyjmą Nataszę i radził jej konspektować dzieła Lenina. Stalina, Marksa i Engel- 
sa”115.

115 JI. MyKOBCKan, ihGpaHHoe, dz.cyt., s. 21.

Powyższy cytat pokazuje, jak komunizm imputował człowiekowi 
swoją własną, wewnętrzną hierarchię wartości. Obok znaczenia instru
mentalnego, autorka podkreśla ontologiczny i metafizyczny wymiar ide
ologii. Z perspektywy przeciętnego obywatela ZSRR śledzi, jak wyrasta 
potężna wspólnota zwolenników komunizmu, oparta na wspólnej wierze 
w marksizm-leninizm-stalinizm, przejmującej cechy tradycyjnej religii. 
Obecność ideologii traktowanej jako religia, a szczególnie wiara w „no
wy porządek” (teoria zbawienia przez rewolucję), miała olbrzymie zna
czenie emocjonalne. Obietnica dobrobytu - w zamian za posłuszeństwo 
oznaczające w praktyce monopol władzy politycznej, przejawiający się 
poprzez kult jednostki, co dla przeciętnego obywatela, jak Sofia Pietrow- 
na, było związane z dogmatem nieomylności przywódcy, nadprzyrodzo
nym charakterem jego umysłu, oraz doktryna gloryfikująca system ko
munistyczny i poprzez aparat partyjny wymuszająca podporządkowanie 
się ludziom często niewykształconym, mało ambitnym, jak np. politruk 
Timofiejew, którego postawa budzi u bohaterki pewne wątpliwości, nie 
przeszkadza jej jednak wierzyć w słuszność samej idei i piętnować 
wszelkich wrogów ludu, sabotażystów, hamujących procesy rozwojowe - 
opierała się na ludzkim odwiecznym pragnieniu szczęścia. Wzmożona 
indoktrynacja, której przejawem są ciągłe zebrania partyjne w wydaw
nictwie, wiece załogi potępiające szkodników pracy socjalistycznej 
i wrogów ludu, odciska swoje piętno na postępowaniu bohaterki. Jak 
wspomniano wyżej, Sofia Pietrowna daleka jest od fascynacji wszelkiej 
maści politrukami, ludźmi aktywnymi społecznie, gdyż oni właśnie, 
obecni aktywiści partyjni, w jej ocenie są prymitywni, niedouczeni, 
a nawet niemoralni, np. Timofiejew, który demaskując wrogów narodu, 
robił błyskawiczną karierę partyjną, dopóki sam nie został zdemaskowa
ny, czy maszynistka Erna Siemionowna, pisząca zamiast „repetycja” 
i „kolektyw” - „repiticja” i „koliktiw”, pracownik „tajnych służb”. 
W całym wydawnictwie jedynie Erna Siemionowna miała prawo przepi
sywać dokumenty partyjne, ona też rozpoczynała nagonki, między inny
mi i na Sofię Pietrownę, zmuszając ją do odejścia z pracy.

Komunizm nie tylko występował w roli mesjasza, wybawiciela ludz
kości od wszelkiego zła, miał swoich kapłanów - socjalistycznych poli- 
truków i święte księgi, ale i - co stara się uświadomić czytelnikowi pisar
ka - wielkie rzesze wyznawców. Nikołaj Lipatow, przedstawiciel młode
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go pokolenia, traktował jak święte teksty - pisma Engelsa, Marksa, Leni
na, Stalina, które w jego pokoju zajmowały oddzielne, tylko dla nich 
specjalnie wyznaczone miejsce (swego rodzaju ikonostas), przestrzegał 
komunistycznej etyki, znajdującej oparcie w jednowymiarowej, czarno
białej wizji świata, stąd nawet w stosunku do ukochanej Nataszy nie oka
zywał współczucia w związku z szykanami, jakie ją spotykały ze strony 
organizacji partyjno-społecznej. Jego postawa, jeśli rozpatrywać ją w 
kategoriach quasi-religijnych, wskazuje na wierność doktrynie i partii; 
jest przekonany o konieczności potępienia „niewiernych dla dobra rewo
lucyjnej sprawy” i dopuszcza rytuał ich oczyszczenia - uznając, jak za
znaczono wcześniej, że nieprzyjęcie Nataszy do Komsomołu odpowiada 
kryteriom komunistycznej sprawiedliwości, jako wyraz potępienia klasy 
ucieleśniającej domniemany grzech (burżuazja), której Natasza była 
przedstawicielką (córka przedrewolucyjnego pułkownika zmarłego w 
roku 1917). Równie obcesowe i ostre są jego sądy na temat ludzi prześla
dowanych przez system, np. kułaków czy różnego typu odszczepieńców, 
heretyków (socjaldemokratów, trockistów).

Marsizm-leninizm-stalinizm, jako zsekularyzowana religia, pozwala 
pojąć istotę owej gigantycznej siły, będącej w stanie utrzymać wzmożony 
kolektywny impet, jaki opisuje w swoich utworach Lidia Czukowska, 
nazywając to zjawisko stanem zaślepienia. Ponadto, w postępowaniu jej 
bohaterki - Sofii zawarte jest implicite pytanie, jak możliwa była apro
bata tak nieludzkiej rzeczywistości. Jeden z krytyków odpowiada, że aby 
żyć, należało przekonać siebie, że to nie rzeczywistość jest nie do przyję
cia,

„(...) a ty sam, ze swoimi przestarzałymi wyobrażeniami o dobru i złu. I w tym 
celu - zachwycić się tą rzeczywistością, upadłszy na twarz przed nią jak przed 
ikoną. Pozostawało uwierzyć, że nie jest okropna, jak było w rzeczy samej, ale 
piękna jakąś nową, niedostępną tobie - wskutek twojego ograniczenia - wspa
niałością. Było to tym łatwiej uczynić, że ona - niekiedy szczerze - obiecywała 
wszelkie dobra (materialne, których był pozbawiony) narodowi, i protestując 
przeciwko temu, jakby stawałeś się wrogiem, mając na uwadze własną korzyść, 
odszczepieńcem, drobnoburżuazyjnym inteligentem, jeszcze raz, po raz kolej
ny”'16

116 H. KoparaBHH, CyójiuMaifuft cmpaxa, dz.cyt., s. 149.

Powyższe stwierdzenia tłumaczą postawę bardziej świadomej części 
inteligencji, co wcale nie zmienia faktu, że podstawą takiego stylu myśle
nia i działania był strach wypływający z przykrego doświadczenia, „cza
jącego się za plecami pogromu inteligencji”; proletariat w swej „religii 116 
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nienawiści” wzywał, by zabijać burżujów, nie odróżniał bowiem w hiera- 
chii społecznej swych dobroczyńców od prześladowców.

Bohaterka mikropowieści Zanurzenie wyraża przekonanie, że istnieją 
wartości nadestetyczne, które objawiają się poprzez estetyczne (słowo). 
Najważniejsza jest prawda - środek, „przez który się widzi”. W przypad
ku Czukowskiej sacrum objawia się zatem nie tylko poprzez piękno, ale 
i poprzez prawdę, która ugruntowuje wartość człowieczeństwa.

Nina Siergiejewna występuje przeciw sztuce wyraźnie tendencyjnej, 
propagandowej, służącej określonej ideologii, przeciw twórczości Bilibi
na i jemu podobnych. Bohaterka w obronie słowa opowiedziała się prze
ciw kłamstwu, a świadoma odległej tradycji wybitnych poetów rosyj
skich, żyje na co dzień ich utworami i tym zbiorem wartości, które zamie
rza realizować, a nawet czuje się powołana do ich realizacji. „Słowa” 
wiążą się z długą listą nazwisk słynnych twórców, których strofy przy
wołuje z pamięci w czasie samotnych spacerów i rozmyślań. „Te nazwi
ska, ich świat wprowadza w orbitę swojej duszy myślący i wrażliwy 
człowiek”117 118.

117 Л. Чуковская, Спуск, dz.cyt., s. 123.
118 Tamże, s. 115.

Wielka literatura, a szczególnie poezja, wdarła się w duszę Niny; ko
cha wiersze i kojarzy świat realny, rzeczywistość empiryczną z pięknem 
odczuć i przeżyć bohaterów poetyckich. Poezja wzbogaca jej ogląd rze
czywistości.

„Kiedy oglądnęłam się i zobaczyłam, że jestem zupełnie sama, zaczęłam re
cytować wiersze. Dopasowywać dźwięki do tych brzóz, do tego niepewnego śnie
gu. Udawałam Puszkina, Pasternaka, Niekrasowa, Achmatową. Tak, wszyscy stąd 
się wywodzą. Wszyscy są tutaj. Wszystkie słowa wyrosły z tej ziemi i oddychały 
tutejszym powietrzem, wznosząc się ku niebu, jak te brzozy. Wypowiadałam sło
wa, czując nie tylko piękno wersów, ale i to, jak każdy u swego kresu cieszy się 
sam sobą. Usta były szczęśliwe w spotkaniu ze słowem i słowa, dotykając ust”"8.

Bohaterka nie rozumie ludzi, którzy mają obojętny stosunek do poezji. 
W Zanurzeniu przewija się wiele nazwisk: Puszkin, Lermontow, Gogol, 
Niekrasow, Dostojewski, Tołstoj, Błok, Majakowski, Achmatowa, a każ
de nazwisko stanowi oddzielny mikroświat, w który zanurza się bohater
ka, znajdując w nim potrzebną jej energię i siłę. Są to nazwiska i światy, 
bez których nie można sobie wyobrazić życia - one są jego ciałem 
i krwią. Wskazanie na sakralny charakter słowa, a szerzej - poezji, 
w zsekularyzowanym świecie wiąże się z przekonaniem, że sztuka, two
rząc wspólnotę, realizuje ukryty ideał,, którego obecność określa hierar



Wbrew systemowi, na przekór historii - beletrystyka Lidii Czukowskiej 215

chię wartości wyznawanych przez człowieka. Bohaterka w rozmowie 
z Bilibinem stawia retoryczne pytanie: „co wyraźniej buduje przyjaźń 
i wrogość, bliskość i oddalenie, jeśli nie to, jakie wiersze i jakie wersy 
w tych wierszach pokochałeś?”11

Problem świadomego odbioru wielkiej literatury wiąże się równocze
śnie z kwestią rozumienia słowa w kategoriach czynu. Nina Siergiejewna 
ma świadomość, że wypowiedziane słowa dają poczucie siły, energię - 
dają życie. Autorka wierzy w słowo, w jego wyzwalającą moc oraz 
w moc przemiany świata za pomocą słowa. Jeśli nawet rzeczywistość nie 
ulegnie przeobrażeniom, to zmienia się sam człowiek, który, tworząc 
własny świat, jest autentyczny w tym, co pisze, w postrzeganiu świata 
i jego ocenie. Postawa, jaką zajmuje bohaterka, bliska jest samej Czu
kowskiej. W utworze Zanurzenie u Czukowskiej, jak i u Michaiła Bachti
na119 120, słowo zachowuje swoje znaczenie czynnościowe (obok charakteru 
podmiotowego i dialogowego). Słowo jest postępkiem człowieka na rów
ni z innymi postępkami; słowo określone jako zachowanie werbalne jest 
poddane klasyfikacji według czynu moralnego oglądanego z perspektywy 
całej ludzkiej egzystencji. Znaczenie słowa - działania werbalnego, wy
nika z uznania powinności człowieka wobec bytu, świadczy o podjęciu 
odpowiedzialności za każdy czyn - słowo. Słowo jako czyn, skierowane 
ku dobru i pozostałym transcendentaliom, uzyskuje wymiar moralny.

119 Tamże, s. 116.
120 Por. M. Bachtin, W stroną filozofii czynu, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 1997.

Dla Sofii Siergiejewny miarą prawdy jest poezja i przyroda. Siła przy
rody strzeże człowieka przed fałszem, kłamstwem, stanowi enklawę ciszy 
spokoju i piękna, gdzie można nie tylko odzyskać siły fizyczne, ale po
przez przeżycia piękna, ładu, harmonii, człowiek powraca do wyczuwa
nego przez niego porządku natury. Sfera emocjonalna, bogata w przypad
ku Niny Siergiejewny, rysuje się w kontakcie bohaterki ze światem przy
rody stanowiącej nieskażony obszar rzeczywistości; każdą wolną chwilę 
stara się spędzać na łonie natury, gdzie czuje się wolna i szczęśliwa po
śród wysokich drzew: świerków, jodeł, czy w zagajnikach. Wypowiada 
myśl, że przyroda nie rozwija się na wzór rozwoju człowieka, dlatego też 
zawsze i wszędzie cała przyroda jest „swojska, rodzima, niezawodna”. 
Zaznaczone w utworze zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym, 
czas natury oraz sfera wartości i norm określających stosunek człowieka 
do przyrody przejawiają się na płaszczyźnie relacji, zarejestrowanych 
przez autorkę poprzez odbierany nastrój, atmosferę zmiennej aury o danej 
porze dnia i roku oraz opis miejskiego lub wiejskiego pejzażu. Zawsze 
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jednak przyroda wywołuje silne emocje. Jodła na białym obrusie śnie
gów, która jakby się przeżegnała, prosząc o pomoc, czy też jodła stojąca 
na wzgórku, wzruszająca swoją powagą są dla bohaterki uosobieniem 
poezji, samą poezją trudno określić, gdzie kończy się przyroda a zaczyna 
poezja. Kontemplując przyrodę, bohaterka zestawia poszczególne zjawi
ska ze świata przyrody z najwybitniejszymi utworami poetyckimi. Obraz 
przyrody odgrywa dużą rolę również w późniejszym okresie twórczości 
Czukowskiej, np. w utworze Pamięci dzieciństwa, a szczególnie w jej 
poezji.

Autorka w mikropowieściach nie lekceważy także prawdy psycholo
gicznej, rejestruje to, co odcisnęło się w świadomości bohatera, różnora
kie emocje, wrażenia i reakcje. Zgodnie z regułami powieści realistycz
nej, ukazuje złożoność stosunków międzyosobowych w sposobach po
strzegania przez bohatera świata, wykorzystuje drobny szczegół w celu 
charakterystyki poszczególnych postaci bądź całego środowiska, bez 
używania wartościujących epitetów. Wiąże się to ze stylem wypowiedzi, 
zwartym, prostym, powściągliwym w opisie sfery przedmiotowej. Lako- 
nizm opisu pogłębia rzeczowość i obiektywizm świata przedstawionego.

Sfera wartości, zawarta w utworach koncepcja człowieka i świata, ja
ko ślad twórcy i apel do odbiorcy, pozwalają włączyć głoszone przez 
Czukowską poglądy w nurt współczesnego humanizmu, dla którego 
sprawa tożsamości człowieka, szansa nadania mu jego podmiotowości, 
prawa bycia sobą pozostaje nadal problemem otwartym. Pisarka, odwo
łując się do tradycyjnych wartości moralnych i kulturowych, broni ich 
przed degradacją w świecie totalitarnym - więzień, łagrów, „psychu
szek”, pokazowych procesów zniewalających umysły. Uświadamia, że 
nawet w ustroju, który wymusza kolaborację z władzą gdzie indoktryna
cja przebiega na wszystkich poziomach życia, istnieje realna szansa oca
lenia człowieczeństwa. W wizerunku Niny Siergiejewny prawdę o sobie 
i otaczającym ją świecie przekazuje w sposób prosty, tak jak ją postrzega; 
równocześnie prostota jako kategoria opisu rzeczywistości przedstawio
nej pozwala zapobiec możliwości błędnego zrozumienia faktów.

W omawianych mikropowieściach, w sposobie prezentacji postaci 
i zdarzeń zauważalne są typowe dla powieści realistycznej mechanizmy 
uprawdopodobniające. Autorka dąży do ukazania społecznej typowości, 
przy charakterystyce środowisk wykorzystuje zasadę prawdopodobień
stwa, przy czym opisuje środowiska znane z autopsji. Z uwagi na status 
ontologiczny postaci, prawdopodobieństwo zdarzeń, prawdopodobień
stwo psychologiczne, utwory Czukowskiej odkrywają nie tylko cechy 
istotne, ale i prawa rządzące światem.
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W tekście mamy do czynienia z przywołaniem konkretnej historycz
nej daty i związanych z nią wydarzeń oraz z przestrzenią wyznaczoną 
przez autentycznie istniejącą. Wśród konkretnych osób znanych z historii 
przewijają się przywódcy polityczni. Wymienione nazwy ulic, adresy są 
autentyczne, odwołują się do świata realnego - ówczesnego Leningradu 
i miejscowości wypoczynkowej Małejewki. Warto zwrócić uwagę, że 
akcja Sofii Pietrowny rozgrywa się w Leningradzie - ukochanym mieście 
Lidii Korniejewny, w którym miała swoje mieszkanie do roku 1943, kie
dy to po powrocie z Taszkientu dowiedziała się, że zostało ono zajęte 
przez inną rodzinę. Pisała wówczas:

„Chcę mieszkać u siebie w Leningradzie i żeby Lusza rosła w Leningradzie, 
żadnego miasta oprócz tego, swojego, nigdy nie kochałam”121.

121 JI. HyKOBCKaH, 3anucKu, t. 2, s. XXVIII.

W Zanurzeniu, opisując Dom Pisarzy w uroczej Litwinowce, przed
stawia faktycznie słynną Malejewkę, gdzie pisarze wypoczywali i praco
wali, podobnie jak bohaterowie utworu. Takie domy sanatoryjno- 
wypoczynkowe znajdowały się również niedaleko Kijowa, Erewania oraz 
na Krymie. To, co opisała Czukowska, świadczy o uprzywilejowaniu 
przyjeżdżających tu gości - ekskluzywne wnętrza, dobra kuchnia, obsłu
ga na każde zawołanie, co krępowało nieco nieprzywykłą do zbytku, 
żyjącąna co dzień w komunalnym mieszkaniu, Ninę Sergiejewnę.

Wydarzenia polityczne, procesy, zamachy, rocznice, a w Zanurzeniu 
II wojna światowa, są odbierane poprzez ich wpływ na życie bohaterów 
z wyraźnym wskazaniem na przykre konsekwencje tragicznych zdarzeń. 
Autorka przywołuje realia tamtych czasów, wymienia fakty, o których 
wspomina ówczesna prasa, dyskutuje się na zebraniach partyjnych czy 
w przypadku Zanurzenia - w środowisku literatów w końcu lat 40.

Sofia Pietrowna, której akcja rozpoczyna się na przełomie 1932-1933 
roku odnosi się do szeregu wydarzeń historycznych: pożar Reichstagu 
(27 lutego 1933 roku), dojście Hitlera do władzy (30 stycznia 1933 roku), 
prześladowania lewicy w Niemczech, proces Ernsta Thalmanna, zabój
stwo Kirowa, proces Zinowiewa i Kamieniewa, Trockiego. Wspomina się 
również o Mussolinim, Czang Kaj-szeku czy o możliwości wpisania się 
do MOPR-u (Międzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom). 
'W Zanurzeniu rok 1937 jest już historią, jednak pozostaje w pamięci 
bohaterów; grozę budzą powtórne aresztowania ludzi, którzy wcześniej 
odbywali wyroki, pojawia się kolejna fala terroru, tzw. kosmopolityzm, 
prześladowania i nagonki na konkretnych twórców, np. na Pasternaka.
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Omawiane utwory nabierają cech dokumentalnych nie tylko z uwagi 
na autentyczność dat i zarysowanych faktów, ale i ze względu na element 
autobiograficzny. Terror 1937 roku, podobnie jak druga fala aresztowań 
1948-1949 roku, wokół których koncentruje się akcja mikropowieśći 
Lidii Czukowskiej, wpisane są w los bohaterów, co stwarza możliwość 
odczytania biografii samej autorki i jej bliskich.

Centralnym wydarzeniem w życiu bohaterek mikropowieśći stało się 
aresztowanie ukochanej osoby: w pierwszym utworze - syna, w drugim - 
męża. Fakt ten wiąże się z biografią pisarki, dotyka tragedii roku 1936, 
kiedy został aresztowany, a następnie rozstrzelany drugi mąż Lidii Kor- 
niejewny, Matwiej Bronsztejn. Sprawa aresztowania zbiega się także 
z tragicznym wydarzeniem w życiu Anny Achmatowej - dwukrotnym 
aresztowaniem syna, Lwa Gumilowa. Bohaterki, podobnie jak Czukow- 
ska, odbywają codzienne wędrówki pod bramy więzień, do gmachów 
prokuratury, stoją w więziennych kolejkach, aby uzyskać informacje 
o losie najbliższych. Los kobiet samotnie wychowujących dzieci, wątek 
pracy w wydawnictwie, sekwencje poświęcone demaskowaniu wrogów 
ludu wiążą się z autentycznymi przeżyciami autorki, poczynając od 
aresztowań w redakcji Samuiła Marszaka. W pełni dokumentalny cha
rakter ma opisana kampania przeciw Pasternakowi.

Wydarzenia oparte na przeżyciach autorki i przedstawione postaci nie 
są przypadkowe; w Notatkach o Annie Achmatowej Czukowska wspomi
na koleżankę z czasów szkolnych Aleksandrę Ljubarską, z którą praco
wała w redakcji i która została aresztowana na podstawie oskarżenia 
o szpiegostwo na rzecz Japonii. Zwolniono ją po dwóch latach, 
14 stycznia 1939 roku. Ta data pojawia się zarówno w Sofii Pietrownie, 
jak i w Zanurzeniu, w kontekście pierwszych zwolnień więźniów, o czym 
Sofia dowiaduje się od Kiparisowej oraz żony milicjanta, zaś Nina Sier- 
giejewna myśl o wypuszczeniu niewinnych ludzi wiąże ze swoją wiarą 
w nastanie nowych, lepszych czasów.

Dramat osobisty Lidii Korniejewny skłonił ją do analizy zjawisk hi
storycznych i bezlitosnego spojrzenia na pokolenia kolejnych ofiar stali
nizmu, co w sposób prosty, choć przejmujący przedstawiła w swojej pro
zie. Sofia była „głupiutką obywatelką”, natomiast Nina - świadomą swej 
roli w społeczeństwie pisarką. Bohater utworów Czukowskiej nie jest 
portretem konkretnej osoby, lecz reprezentatywnym wzorcem: matki 
zaślepionej wiarą w praworządność systemu czy inteligenta podejmują
cego walkę z bezprawiem i zbrodnią.

W rozważaniach na temat związku utworów z rzeczywistością poza- 
literacką odwołamy się także do problematyki funkcjonowania w utwo
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rach nazw ogólnych i jednostkowych. Problematyka imion własnych 
w przypadku mikropowieści, mającej w tytule imię własne, wymaga 
pewnych wyjaśnień. Zarówno Sofia, jak i Nina są bohaterkami fikcyjny
mi, przy czym kreacja fikcyjnej postaci następuje tu na zasadzie „inklu
zji”, „tj. odwołania się do szeregu cech ludzi realnie istniejących, speł
niających jak gdyby funkcję owego orzecznika, do którego ta postać 
«wchodzi». Inaczej mówiąc - to połączenie realnie istniejących cech 
w postaci fikcyjnego bohatera sprawia, że może on być traktowany jako 
reprezentacja”1'2.

122 A. Martuszewska, Powieść i prawdopodobieństwo, Kraków 1992, s. 55.
123 I. Dąmbska, Z filozofii imion własnych [w:] Znaki i myśli. Wybór prac z semiotyki 

teorii nauki i historii filozofii, Warszawa 1975, s. 45,47-48.
124 Por. Л. Чуковская, Процесс исключения [w:] Избранное, dz.cyt., s. 414.
125 Por. Л. Маллер, Чтобы найти братьев, dz.cyt., s. 75-78.
126 Tamże, s. 77.

O problematyce imion własnych, a ściślej: o filozofii imion własnych 
pisze Izydora Dąmbska:

„Imiona własne użyte na oznaczenie postaci literackich dzielą ten los 
z wszystkimi innymi nazwami przedmiotów realnych, występującymi w toku 
opowieści literackiej dotyczącej miejsc i istot wyimaginowanych czy fikcyjnych. 
W poematach tętnią fikcyjne kopyta fikcyjnych koni, co nie przeszkadza, że na
zwa «koń» oznacza klasę realnych czworonogów. Wyimaginowane poetyckie czy 
powieściowe konie zachowują się tak, jak wyimaginowane Zosie, co usuwa zarzut 
niekonsekwencji (...) podobnie jak w odniesieniu do osób realnych, tak samo 
i w odniesieniu do postaci fikcyjnych imię własne w czysto intencjonalnym świę
cie pełni funkcję nazywania i reprezentowania, zapewnia im «ciągłość istnienia» 
i podkreśla tożsamość nie tylko w różnorakim procesie domniemanych przemian, 
ale i w różnych ujęciach ze strony odbiorcy dzieła”122 123.

Fikcyjna, ale odwołująca się do autentycznej, onomastyka Czukow
skiej przywołuje jednocześnie dwa światy: kreując fikcyjny zarazem 
odsyła nas do autentycznego. Warto również przypomnieć, że w wersji 
po raz pierwszy opublikowanej w Paryżu w roku 1965 utwór nosił tytuł 
Opustoszały dom, a bohaterka miała na imię Olga Pietrowna, a nie Sofia 
Pietrowna. Autorka w Procesie usunięcia pisze, że Sofia Pietrowna, 
a także Olga Pietrowna to przedstawicielki społeczeństwa doprowadzo
nego poprzez oficjalne kłamstwo do utraty świadomości124. Słowa te 
dowodzą, że mniej ważne jest samo nazwisko bohatera, choć w istocie 
stało się nazwiskiem znaczącym, i że autorka wskazuje przede wszystkim 
na reprezentatywność obrazu bohatera.

W ogóle, w utworach tych, według Łarisy Maller125, jak u Czechowa: 
„wiele pozostaje w podtekście, czyta się pomiędzy wierszami”126.
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Określenie struktury zarówno Sofii Pietrowny, jak i Zanurzenia wy
maga uwzględnienia kilku cech. Obok tkanki fabularnej, w zasadzie 
wielowątkowej, charakteryzującej powieść psychologiczno-obyczajową, 
pojawiają się w pierwszej mikropowieści elementy listu, w drugiej - 
pamiętnika oraz powieści dokumentalnej. Sofia Pietrowna jako utwór 
o charakterze ftkcjonalnym zawiera w swojej warstwie podskórnej wy
powiedź pisemną w pierwszoosobowej formie. Jak słusznie zauważa 
współczesny krytyk: „Faktura powieści - surowy skondensowany list, 
dokładność detali, sprowadzenie motywacji działań bohatera do samego 
czynu”127. Z kolei w Zanurzeniu już w samej płaszczyźnie kompozycyj
nej widoczne są cechy powieści dziennika. Całość utworu dzieli się nie, 
jak w przypadku Sofii Pietrowny, na rozdziały, ale mamy do czynienia 
z układem według dat obejmujących miesiąc i rok.

127 Jl. Maiinep, l!mo6bi Haiimu ópambes, dz.cyt., s. 76.

W utworach Czukowskiej występuje szczególne napięcie pomiędzy 
planem bohatera, narratorem a perspektywą autorską. Autodokumentalna 
proza Czukowskiej wykorzystuje określoną pozycję autorską jako ele
ment zawarty już w samej strukturze utworu. Narracja pierwszoosobowa, 
prowadzona przez główną bohaterkę, nie wyklucza relacji odautorskiej, 
w trzeciej osobie. W przypadku Sofii Pietrowny pozycja autorska nie 
pokrywa się z perspektywą bohaterów. W Zanurzeniu świat intymny - 
spowiedź liryczna - koresponduje z formą skierowaną do szerokich krę
gów odbiorców; głos autora odnosi się do spraw drażliwych, przy czym 
ocena zjawisk jest dana jakby „na gorąco”, bez przeprowadzenia korekty 
wynikającej z perspektywy czasowej. Obok formy spowiedzi lirycznej 
ważną rolę odgrywa cały splot detali i faktów. Pojawiają się i inne ele
menty fikcji literackiej; pisarka, świadomie nawiązując do typu relacji 
prozą (narracja pierwszoosobowa), których narrator jest uczestnikiem 
wydarzeń i przejmuje głos (punkt widzenia) autora, w tkankę utworu 
włączyła także opowiadanie Bilibina, cytaty prasowe, fragmenty wierszy, 
jako istotne składniki świata przedstawionego. Nie sposób nie zauważyć 
głębokiego liryzmu wypowiedzi ugruntowanego w poetyckim odbiorze 
świata obok trzeźwego spojrzenia autorki na brutalną rzeczywistość; 
wiele zależy tu nie tylko od sugestywności spowiedzi lirycznej bohatera, 
lecz także od umiejętności wyboru realiów i faktów.

Intuicja i wiedza na temat opisywanych zjawisk, duch codziennej eg
zystencji towarzyszący tragedii bohaterów - to cechy wyróżniające ten 
utwór spośród optymistycznej w nastroju fali literatury lat 30., w pierw
szej kolejności powieści o życiu socrealistycznego bohatera, w tym 
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i o wychowaniu według „etyki” komunistycznej. Obrazy dzieci - ofiar 
stalinizmu czy wojny, a także portret Nikołaja, jego proces edukacyjny 
i wychowawczy - wzrastanie i formowanie świadomości: najpierw 
ucznia, a potem studenta, obalają mity socjalistycznego wychowania, 
wyraźnie kontrastują z modelem powieści wychowawczej w rodzaju 
twórczości Nikołaja Ostrowskiego czy Antona Makarenki, z typem po
pularnej wówczas powieści rozwojowej.

Można by się również pokusić o zestawienie utworów Czukowskiej 
z modną od lat 30. odmianą gatunkową, na której odcisnęła swoje piętno 
szkoła Gorkiego, z powieścią propagandowo-rewolucyjną. Los Sofii 
Pietrowny jako matki aresztowanego syna Nikołaja uprawnia do analogii 
z Matką Gorkiego, pozwala odwołać się do tego klasycznego wzorca 
z uwagi na chłodny obiektywizm, rys obyczajowy, prozę dnia powsze
dniego, prostotę zachowań i uczuć przedstawioną w obrazach bohaterek, 
jednak sam portret matki, która de facto wyrzeka się swojego syna, stawia 
ją w odmiennej sytuacji egzystencjalnej, odbiega od ówczesnej konwencji 
literackiej, nie mówiąc już o antytotalitarnym przesłaniu utworów.

Realizm prozy Czukowskiej niektórzy badacze wiążą z tradycją 
szkoły psychologicznej Antoniego Czechowa, przede wszystkim z uwagi 
na lakonizm, funkcję podtekstu™ oraz opis sposobów przeżywania rze
czywistości przez bohaterów, ich różnorodnych postaw życiowych, przy 
zachowaniu dystansu autora wobec przedstawionego świata. Pojawiają 
się także opinie na temat specyfiki prozy Czukowskiej, w myśl których 
jej utwory należą do nurtu feministycznego. Takie stanowisko potwierdza 
Łarisa Maller, podkreślająca wysokie walory artystyczne utworów Czu
kowskiej. Czytamy:

„Jest to - proza kobieca w tym poważnym znaczeniu, w jakim mówimy o ko
biecej poezji Achmatowej lub Cwietąjewej”* 129.

I2S Tamże, s. 75.
129 Tamże, s. 76.
130 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 3, s. 93.

Sama Anna Achmatowa wysoko oceniła Sofię Pietrownę, porównując 
utwór do własnych poematów:

„Ja z Panią, Lidio Komiejewno, powiem bez fałszywej skromności, stworzy
łyśmy nowy gatunek - artystyczne odbicie aktualnych wydarzeń. Wszystko, co 
zostanie napisane później, to będzie już nie to. My, pisałyśmy nie post factum, 
lecz wtedy, gdy wypadki miały miejsce. Tak, oczywiście wtedy i o tym, co działo 
się wówczas”130.
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Nie tylko z uwagi na temat - wyniszczenie fizyczne i moralne narodu, 
i na sposób jego ujęcia, bardzo prosty i lakoniczny, pełen ekspresji i dra
matyzmu, lecz także z uwagi na występowanie takich tendencji, jak: zmi
nimalizowanie funkcji estetycznej, zredukowanie fikcji, uproszczenie 
języka, mikropowieści Czukowskiej graniczą z „nową prozą” stworzoną 
przez Warłama Szałamowa131.

131 A. Raźny, Literatura wobec zniewolenia totalitarnego. Warlama Szałamowa świa
dectwo prawdy, dz.cyt., s. 123-139.

132 Por. także M. Муравник, Реквием в прозе, „Новое русское слово” 1988, 13.05.
13310. Карякин, Портрет, .„Литературное обозрение” 1989, nr 11, s. 77.
134 Л. Чуковская, Процесс исключения, dz.cyt., s. 414.
135 Л. Маллер, Чтобы найти братьев, dz.cyt., s. 75.

Gustaw Herling-Grudziński w eseju Requiem prozą porównuje utwór 
Czukowskiej do poematu pisanego w latach 1935-1940 przez Annę 
Achmatową. Poemat Requiem, w którym poetka zamknęła swój ból ma
cierzyński po aresztowaniu syna, łączy z Sofią Pietrowną nie tylko 
wspólny temat - stalinowskie zbrodnie ludobójstwa132, ale i sposób jego 
prezentacji. Również Jurij Kariakin133 134 uważa Sofią Pietrowną za jeden 
z najbardziej artystycznych utworów XX wieku, w niczym nieustępujący 
Requiem.

Herling-Grudziński wysuwa przypuszczenie, że druga wersja tytułu 
Opustoszały dom została zapożyczona z wiersza Achmatowej z roku 1939 
zatytułowanego Wyrok (Prigowor). W wierszu tym, włączonym później 
do poematu Requiem, Achmatowa pisze „dawno widziałam ten jasny 
i opustoszały dom”. Jednak położenie akcentu na „opustoszały dom”, 
zmiana tytułu jest, według Czukowskiej, zamachem na główną ideę utwo- 134ru

W kontekście poetyckiego cyklu Achmatowej Łarisa Mailer pode
jmuje problem moralnego obowiązku przedstawienia prawdy wobec cier
pienia i nieszczęść milinów ludzi, występujący także w prozie Czukow
skiej. Jest to, zdaniem krytyka, odpowiedzialność artysty nie tylko za 
przeszłość i teraźniejszość, ale i za przyszłość135.

W Zapiskach o Annie Achmatowej pod datą 22 sierpnia 1963 roku 
czytamy wypowiedź Achmatowej na temat własnego poematu:

„W książce jak widać, na nieszczęście, zbyt dużo śmierci! Nagrobnych po
mników, napisów na kamieniach mogił... Walka z kułakami, tortury i egzekucje 
w lochach, leningradzka blokada, Babi Jar i setki nieznanych, nie wiadomo gdzie 
zasypanych Babich Jarów - to jest niepotrzebne, a pamięć o nich niech zginie!
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Z góry podano sygnał: wymazać z pamięci, i Knipowicz jest pokorna wobec ko
lejnego sygnału"136.

136 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 3, s. 62.
137 Tamże, s. 51-52.
131 Г. Свирский, На лобном месте, dz.cyt., s. 306-312.
139 Por. także M. Heller, Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka, przeł. 

M. Kaniowski, Londyn 1974.

W przytoczonym fragmencie poetka podnosi problem wartości po
ematu Requiem dla przyszłego czytelnika, tym bardziej że pewne fakty 
wskazują już na programowe odchodzenie od obrachunku z przeszłością, 
więc tragiczne wydarzenia mogą ulec zapomnieniu; mówi również 
o trudnościach w związku z próbą opublikowania utworu, co przypomina 
perypetie związane z wydaniem Sofii Pietrowny, zadziałały tu bowiem te 
same mechanizmy. Anna Achmatowa po dośwadczeniach marca 1963 
roku w pełni zdawała sobie sprawę, że ani Requiem, ani Sofia Pietrowna 
nie ujrzą światła dziennego. „Nie należy wciągać trupów na karty ra
dzieckich książek”137. Przypomnijmy, że poemat został oficjalnie wydany 
w Rosji w tym samym czasie (1988), co i Sofia Pietrowna.

Mikropowieści Lidii Czukowskiej mieszczą się w nurcie literatury ła
growej, obok dzieł Aleksandra Sołżenicyna czy Warłama Szalamowa, 
chociaż dotyczą one nie małej, lecz wielkiej zony, podobnie jak twór
czość Gieorgija Władimowa, zwłaszcza jego Wierny Ruslan (Wiernyj 
Ruslan). Jak słusznie zauważa Grigorij Swirski138, więzienne stronice 
Lidii Czukowskiej są oryginalne, choć więzienie jest tu ukazane w innym 
wymiarze. Bardzo wyraźnie przewija się w jej utworach wątek martyro- 
logiczny139.

Sfera więzienna niepostrzeżenie kształtuje psychologię społeczną, 
wkracza w codzienne życie bohaterów. Problematyka łagrowa prześwieca 
przez rzeczywistość aresztowania, kolejek więziennych, listu przemyco
nego z łagru od syna (Sofia Pietrowna), a także zarysowuje się w rozmo
wach i wspomnieniach byłego zeka (Zanurzenie).

Lidia Komiejewna, podobnie jak Anna Achmatowa, wykorzystuje zu
pełnie nowy materiał: 1937 rok, jeżowszczyzna, i choć - jak sama pisze - 
nie miała odwagi sięgnąć do gniazda zbrodni, jak uczynił to Sołżenicyn, 
to przedstawiła skażoną przez system policyjno-więzienny psychikę ludzi 
pozostających na wolności

„(...) stopień ich zaślepienia - kłamstwo gazet, radia, wiara w gazety, radio, 
krwawe fałszywki pokazowych procesów. Nieosiągalny był trzydziesty siódmy 
rok dla przeciętnego, a nawet nieprzeciętnego rozumu? - Decydował o tym ab
surd rzeczywistości (rozum szukał sensu - a nie znajdując go, ludzie tracili ro
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zum) - oto co oznacza imię «Sofia Pietrowna». Novuin> O tak. Nowość, ale nie 
w sensie gatunku”140.

140 Л. Чуковская, Записки, dz.cyl., t. 3, s. 94.
141 Г. Свирский, На лобном месте, dz.cyt., s. 308.

Współczesna krytyka zgodnie podkreśla w odniesieniu do twórczości 
Czukowskiej kontynuację linii moralnej, wysokich ideałów zawartych 
w klasyce rosyjskiej. Jak słusznie zauważa Georgij Swirski dużą rolę 
odegrały jej utwory w latach 60.:

„Ludzie podli wskutek tego, oczywiście, nie przestają być sobą. Ukryli się. 
Nie odważyli się nawet podnieść głowy. Szlachetni poczuli się silniej, przyszedł 
taki czas - 10-lecie Solżenicyna, ono napełniło prozę szczególną siłą, podniosło 
miarę szlachetności. Pisarze przekonali się naocznie: Państwo inaczej odnosi się 
do tych, którzy się go nie boją. Władza pasożytuje na strachu. Żywi się ludzkim 
tchórzostwem (...) silniej słychać było głos Lidii Komiejewny. Szlachetni poczuli 
się mocniej”141.

Obraz losów ludzkich w rzeczywistości totalitarnej, człowieka zde
terminowanego czynnikami historycznymi i ideologicznymi, jest wyra
zem zaangażowania autorki w problemy przedstawionego przez nią 
współczesnego świata i jego cierpień. Ukazując człowieka żyjącego 
w strachu, osaczonego, pogrążonego w beznadziejnej szarej codzienno
ści, pisarka powstrzymuje się od wyrażenia wprost sądów wartościują
cych, pozostawia odbiorcy duży margines dla jego własnej oceny. Zasada 
zminimalizowania fikcji powoduje w tym przypadku przesunięcie ak
centu w kierunku funkcji poznawczej utworu, stąd nieprzypadkowo poło
żono nacisk na realia rzeczywistości. Proza Czukowskiej daleka jest jed
nak od prozy publicystycznej bądź świadomie kreowanej na dokument. 
Zwracając uwagę na wartości poznawcze tych utworów, trudno nie za
uważyć, że historia i fikcja tworzą tu nierozerwalną całość. Przywołując 
szczegółowe i bardziej ogólne fakty dotyczące otaczającej rzeczywisto
ści, autorka umieszcza je w obrębie zjawisk fikcyjnych, co sprawia wra
żenie, że chodzi nie tyle o egzystencję świata przedstawionego, ile o po
traktowanie go, jego aktualnego istnienia i przedstawionych tu prawd 
w aspekcie świata czy życia w ogóle. Taka perspektywa nadaje jej utwo
rom uniwersalny wymiar, co staje się bardziej wyraźne, gdy wkraczamy 
w sferę psychologii postaci, dotykając kwestii zagrożeń współczesnego 
człowieka.

Twórczość literacka Lidii Czukowskiej wpisuje się w tradycję wolnej 
literatury rosyjskiej. W utworach Sofia Pietrowna i Zanurzenie w świetle 
elementów autobiograficznych i autotematycznych, związanych z pro
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blematyką zniekształceń w sferze aksjologii w rzeczywistości totalitarnej, 
pisarka wskazuje na tragiczne konsekwencje, gdy antropologiczny wy
miar człowieka, którego istota polega na otwarciu się na innych, na 
kształtowaniu osobowości ludzkiej w życiu i w sztuce, zostaje zreduko
wany.

II. Z mroków pamięci. 
Memuarystyka Lidii Czukowskiej

Pamięci dzieciństwa

Geneza memuarystyki Lidii Czukowskiej w planie jej własnej biogra
fii - warunki, w jakich powstały utwory, i stopień uczestniczenia autorki 
w wydarzeniach, o których opowiada - określa w znacznym stopniu 
wartość informacji o epoce. W ogóle komunikowane treści, sam zakres 
informacji stanowi ważki składnik - świadectwo przeszłości, kolejne 
ogniwo w łańcuchu dokumentów autobiograficznych poświęconych śro
dowisku pisarzy rosyjskich XX wieku.

Autorka buduje wspomnienia na relacjach interpersonalnych, dostrze
ga szczególną wartość ludzkiej osoby1 2 i w perspektywie spotkania 
z drugim człowiekiem odkrywa świat wartości. Dialog jako istota czło
wieka i stosunków międzyludzkich, związany ze sferą jego aktywności, 
stanowi dla pisarki ważki aspekt światopoglądowy. Obcowanie między 
ludźmi na płaszczyźnie sensów, wartości i światopoglądów zostaje ujęte 
w specyficzny kształt portretu. Wizerunek indywidualny poszczególnych 
twórców, jak i obraz zbiorowy zarysowuje się na styku relacji pomiędzy 
życiem, osobowością ludzką, sztuką. Rodzaj wizerunku zależy nie tylko

142 Przyjmujemy za podstawę fenomenologiczne ujęcie osoby. „Osoba w tym rozumie
niu to coś więcej aniżeli «rationalis naturae substantia», coś więcej niż tylko podmiot, 
dusza, niż z drugiej strony odpowiednik i «spełniacz aktów» czy też strumień czystej 
świadomości, ośrodek wewnętrznego (duchowego) życia. Osoba ludzka to człowiek, który 
w wolny (w sensie wewnętrznej wolności decyzji) i odpowiedzialny sposób decyduje 
o sobie, o swym myśleniu i zachowaniu, zwłaszcza względem innych osób, kierując się 
przede wszystkim wartościami”; J. Bukowski, Zarys filozofii spotkania, Kraków 1987, 
Znak, s. 11.
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od osoby portretowanej; w przypadku twórczości Czukowskiej bardzo 
istotne jest zrozumienie głównej zasady określającej stosunek pisarki do 
portretowanych postaci - wyjaśniając zjawiska i procesy, angażuje się 
ona w obronę bądź potępienie konkretnych postaw i zachowań. Wyraźne 
jest jej stanowisko - pełna autonomia autorki; z jednej strony to obiek
tywna pozycja uczestnika zdarzenia życiowego o charakterze etycznym 
i społecznym, a z drugiej zarysowuje się jej aktywność w stosunku do 
postaci, portret jawi się jako rezultat wzajemnych relacji. Portret w ujęciu 
Czukowskiej, można interpretować także w duchu fenomenologii spotka
nia z uwagi na zawartą w formie zalążkowej możliwość rozwijania się 
portretowanej osoby - wówczas stanowi on egzemplifikację szczególne
go zjawiska. Konieczność obecności „drugiego” jest warunkiem zweryfi
kowania prawdy o ,ja”. Postaramy się odszukać ślady tego typu spotkań 
w jej utworach, co pozwoli, jak się wydaje, szerzej wniknąć w sens zaan
gażowania pisarki w świat, odkrywać jej łączność z innymi ludźmi. 
W spotkaniach sensu stricto w planie fenomenologii spotkania oraz zbli
żonych do spotkania formach kontaktów międzyludzkich dochodzi do 
ukonstytuowania się prawdy o samym sobie, samopotwierdzenia pod
miotu143; pisarka traktuje w istocie spotkanie w tym aspekcie jako fascy
nujący sposób kontaktu między osobami.

Po tych uwagach wstępnych przejdziemy do klasyfikacji portretu 
w twórczości Lidii Czukowskiej. Portret literacki pojawia się tu jako 
fragment utworu narracyjnego przedstawiający wizerunek postaci, np. 
ojca, Cwietajewej, Sołżenicyna, Pastemaka, Brodskiego. Są to głównie 
wspomnienia obejmujące epizod lub okres z życia danej osoby. Obok 
takiego wizerunku mamy formę całościowej interpretacji osobowości 
twórczej Anny Achmatowej na przestrzeni dziesięcioleci, daną w kształ
cie zapisków.

W prozie autobiograficznej Czukowskiej występują różne odmiany 
gatunkowe wspomnień, z których ważną stanowią wspomnienia aktuali
zujące autentyczne przeżycia z dzieciństwa samej autorki. Utwór Pamięci 
dzieciństwa zyskuje rangę autentyku dzięki tożsamości imienia i nazwi
ska autora-narratora-bohatera, budowaniu prawdziwej autobiograficzno- 
ści na podstawie odtworzonych wydarzeń z życia dziecka, niekrępowa- 
nych zasadami chronologii. Sposób postrzegania świata przez małą Lidię, 
jej niekiedy naiwny, dziecięcy stosunek do zdarzeń i ludzi kieruje nas ku 
strukturze utworu bliskiej wzorcom literackim utrwalonym przez tradycję 
gatunku, w którym przedmiotem przedstawienia było dzieciństwo.

143 Tamże, s. 11-139.
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Utwór Czukowskiej Pamięci dzieciństwa, mając w zasadzie u podstaw 
swej struktury autobiografię, wskazuje, że proces dorastania wiąże się 
z wychodzeniem z krainy szczęśliwości - istota tego procesu tkwi 
w zdobywaniu samoświadomości, odkrywaniu własnej tożsamości. 
Warto w tym momencie podkreślić za krytykiem znaczenie tożsamości 
uznanej za podstawowy topos powieści o strukturze autobiografii144.

144 Por. T. Burek, Autobiografia jako rozpatrywanie losu. Nie tylko o „Rodzimej Euro
pie", „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 4, s. 123.

Wizja dzieciństwa w ujęciu pisarki posiada pewne cechy utraconego 
raju i w ten sposób wpisuje się w dziewiętnastowieczną tradycję literacką, 
gdzie opowiadana przeszłość jest związana z określonymi wartościami. 
Zwykle wymienia się tu trylogię Lwa Tołstoja - Dzieciństwo, Lata chło
pięce i Młodość (Dietstwo, Otroczestwo, Junost’), Siergieja Aksakowa - 
Kronika rodzinna. Lata dziecięce wnuka Bagrowa, Wspomnienia (Se- 
miejnaja chronika, Dietskije gody Bagrowa wnuka, Wospominanija), 
Garina Michajłowskiego - Dzieciństwo Tiomy, Gimnazjaliści, Studenci, 
Inżynierowie {Dietstwo Tiomy, Gimnazisty, Studienty, Inżeniery) - utwo
ry, w których dzieciństwo staje się podmiotem retrospekcji autorskiej. Tej 
wizji idealnego dzieciństwa przeciwstawia się trylogia Maksima Gorkie
go Dzieciństwo, Wśród ludzi, Moje uniwersytety (Dietstwo, W Ijudiach 
Moi uniwersitety) oraz Iwana Wolnowa Opowieść o dniach mego życia, 
gdzie dzieciństwo jest traktowane jako transformacja mitu opuszczonego 
piekła. Bohater podlega presji i osaczeniu we własnej rodzinie ze strony 
dziadka (Gorki) lub ojca (Wolnow).

Spośród późniejszych utworów możemy wyróżnić w nurcie neoreali- 
stycznym powieści Dzieciństwo Nikity (Dietstwo Nikity, 1919-1922) 
Aleksieja Tołstoja, a także Życie Arsieniewa (Żyzń Arsieniewa, 1927- 
1933) Iwana Bunina, tetralogię Podróż Gleba (Putieszestwije Gleba, 
1936-1952) Borisa Zajcewa, skonstruowane na zasadzie przewijającego 
się toposu dzieciństwa jako utraconego raju. Jest to jednak typ powieści 
autobiograficznych odległych pod względem struktury i specyfiki 
gatunkowej od wspomnień Czukowskiej.

Mówiąc o specyfice Pamięci dzieciństwa, musimy zwrócić uwagę na 
genezę utworu. Temat dzieciństwa pojawia się u wielu twórców jako 
rezultat przewartościowania własnego życia, spojrzenia na siebie i swoją 
twórczość w jakimś przełomowym, niekiedy kryzysowym momencie. 
Takie doświadczenie legło u podstaw prozy autobiograficznej Mariny 
Cwietajewej z lat 1932-1937, utworów wcześniejszych Osipa Man- 
delsztama (Zgiełk czasu, 1924; Znaczek egipski, 1928), czy Leonida Do- 
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byczina145 (Miasto En, 1934, 1935) oraz Wsiewołoda Iwanowa (Przygody 
fakira, 1935), gdzie powrót do przeszłości, nieistniejącego już świata, 
znajduje odniesienie w teraźniejszości.

145 Leonid Dobyczin, ur. 1894 r., Komiejowi Czukowskiemu zawdzięczał swój debiut 
Spotkania ; Liz (Wstrieczi s Liz, 1935), pozostawał w bliskich kontaktach literackich 
i towarzyskich z rodziną Czukowskich.

146 Л. Чуковская. Процесс, dz.cyt., s. 454.

Czukowska nie należała nigdy do twórców patrzących wstecz, prze
ciwnie - jej myśl biegła ku przyszłości. Wspomnienia Pamięci dzieciń
stwa, dalekie od mitologizacji przeszłości podejmowały nie tyle temat 
dzieciństwa, ile w swoim założeniu wykorzystując materiał autobiogra
ficzny, przywoływały wizerunek ojca, czyniąc go głównym bohaterem 
utworu. Wspomnienia Pamięci dzieciństwa, napisane po śmierci Kornieja 
Czukowskiego, w roku 1971, noszące podtytuł Wspomnienia o Komieju 
Czukowskim (Wospominanija o Komieje Czukowskom), są w pierwszej 
kolejności wyrazem hołdu złożonego zmarłemu ojcu. Pisarka nawiązała 
do gatunku i tematyki najbardziej bezpiecznej, jak się mogło wydawać, 
w sytuacji, gdy każde jej ówczesne wystąpienie nie miało szans zaistnie
nia w obiegu oficjalnym. Nie mogła napisać biografii ojca. Forma wspo
mnień, i to z dzieciństwa, stanowiła więc rodzaj kamuflażu; autorka pod
kreślała, że nie pisze biografii Kornieja Iwanowicza, lecz opisuje własne 
dzieciństwo, w istocie „stworzone przez ojca”. Cenzura nie dopuściła 
jednak utworu do druku. Warto przypomnieć, że wszystkie utwory Czu- 
kowskiej znajdowały się wówczas na indeksie.

Poza kwestią cenzury pozostaje kryterium prawdziwości, wiarygod
ności i autentyczności portretu ojca. W Procesie usunięcia autorka 
stwierdza, że napisanie wspomnień o ojcu było jej obowiązkiem, gdyż 
spośród czworga jego dzieci jedynie ona pozostała przy życiu. Ponadto, 
kreśląc portret ojca, odwołuje się do własnego życia; przekazuje stany 
emocjonalne dziecka ograniczając obraz do lat najmłodszych. Wartości 
biograficzne zostały scalone w jedno z innymi wartościami. Przy ocenie 
ojca autorka wykracza jednak poza ramy dzieciństwa, choć, pisząc o jego 
sytuacji, nie podejmuje szerzej wątku pracy zawodowej, czy kampanii 
prasowej wokół bajek ani też zmagań z cenzurą. Stwierdza jednoznacz
nie, że te kwestie zostały wyjaśnione - swoją „walkę o bajkę” ojciec 
przedstawił w książce Od dwóch do pięciu, a o Czukowskim - krytyku 
literackim przypomną sobie i napisząinni, Jeśli tylko i to «utajone dzie
dzictwo» powróci do czytelnika”146.

Początkowo wspomnienia miały się składać z trzech części. Pierwsza 
obejmowała życie Kornieja w Finlandii w latach 1912-1917. Ten frag
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ment, dotyczący okresu przed rewolucją napisany w latach 1970-1971 
i przeznaczony do zbioru poświęconego krytykowi - Życie i twórczość 
Komieja Czukowskiego, miał się ukazać w wydawnictwie Dietgiz pod 
tytułem Pamięci mojego ojca (Pamiati mojego otca). Redakcja przyjęła 
tekst, gdyż-jak pisze Lidia Komiejewna:

..(...) akcja rozgrywa się przed siedemnastym rokiem; ja - jestem mala, między 
piątym a dziesiątym rokiem życia; wiek politycznie nieodpowiedzialny i w pełni 
bezpieczny; a i opowiadać jest o kim (jakież tu pojawiają się powszechnie znane 
nazwiska!); bez zmyśleń, własnymi oczami widzę Riepina, Korolenkę, Leonida 
Andriejewa, Majakowskiego, Szalapina...”147.

147 Tamże, s. 451.
148 Tamże, s. 451.
149 Wspomnienia o ojcu zostały opublikowane w USA w wydawnictwie Chalidze: 

Л. Чуковская, Памяти детства, New York 1983. Tekst ukazał się w kraju dopiero wiele 
lat później: Л. Чуковская, Памяти детства: Воспоминания о Корнее Чуковском, 
Москва 1989, został również w wersji poprawionej włączony do jednotomowego wyboru 
dzieł Czukowskiej: Избранное, Москва-Минск 1997. s. 175-340. Wszystkie cytowane 
teksty w tłumaczeniu L. Liburskiej są oparte na tym wydaniu.

150 Л. Чуковская, Памяти детства [w:] Сочинения в 2 томах. Том I. Повести. 
Воспоминания, Москва 2000, „Гудьял-Пресс”, s. 173-328.

W związku z reakcją i stanowiskiem redaktora pisma „Litieratumaja 
Rossija”, Pozdniajewa, który oświadczył, że: „Sumienie komunisty nie 
pozwala mi wymienić w gazecie nazwiska Lidii Czukowskiej. Nikt mi 
z góry niczego nie kazał, ja sam uważam to za niemożliwe”14 , nie było 
szans na wydanie utworu. Tymczasem zgłosiła się do pisarki redakcja 
czasopisma „SienTja i szkoła” z propozycją publikacji wspomnień 
w wersji skróconej - piętnaście rozdziałów. Ukazały się one na łamach 
pisma w numerach 9, 10 i 11 w 1972 roku. Wspomnienia zatytułowane 
Na brzegu morskim (Na morskom bieriegu) w najmniej oczekiwanym 
momencie redakcja przestała drukować. Pisarka podejrzewała, że przy
czyną przerwania druku było czyjeś polecenie „z góry”, jeszcze w roku 
1968, a także jej zagraniczna publikacja mikropowieści Zanurzenie 
(1972), o której mówił wówczas „Voice of America”.

Wspomnienia o ojcu są równocześnie wspomnieniami jej własnego, 
szczęśliwego dzieciństwa. Zostały one opublikowane w ZSRR dopiero na 
początku w lat 80. (w 1980 roku wydrukowano je w wydawnictwie Mo- 
skowskij Raboczij). Wspomnienia weszły również do jednotomowego 
wydania utworów Czukowskiej z 1997 roku149 oraz edycji pośmiertnej 
z 2000 roku150. Jak słusznie zauważa jeden z recenzentów, książka ta 
opowiada o Komieju Czukowskim i o „podarowanym przez niego córce 
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i dwóm synom dzieciństwie, jasnym i czystym, jak woda w artezyjskim 
źródle Riepina”151.

Эр. Хан - Пира, Ее глазами, „Октябрь’’ 1990, пг 3, s. 205.

Wspomnienia Pamięci dzieciństwa aktualizują pewien wzorzec 
utrwalony przez tradycję gatunkową, gdzie przedmiotem przedstawienia 
jest dzieciństwo, a formą przekazu - narracja pierwszoosobowa, nace
chowana dążnością do zespolenia opowiadającego , ja” z przeżywającym 
,ja”. Przejmując ten wzorzec, autorka stara się uobecnić związane ze 
zdarzeniami doznania i myśli, przekazuje treści przeżyć wewnętrznych 
dziecka. Wspomnienia z dzieciństwa, gdzie spotykamy się z dość luźnym 
powiązaniem zdarzeń i wywołanych przez nie myśli, koncentrują się 
jednak na osobie ojca.

Autorka zachowała w pamięci świat, który przestał istnieć, odmienny 
świat dzieciństwa utożsamiony z obrazem Rosji przedrewolucyjnej, 
a zwłaszcza jego duchową atmosferę. Ojcu zawdzięczała intelektualny 
i duchowy rozwój, o który tak usilnie zabiegał od jej najmłodszych lat. 
Losy rodziny Czukowskich w czasie pobytu w Kuokkale w latach 1912— 
1917 są pokazane od strony codzienności, która przeplata się, jak zwykle 
w życiu, z ciekawymi wydarzeniami i spotkaniami. Sfera codzienności 
w utworze wiąże się w odniesieniu do ojca z troską o zabezpieczenie 
materialne, gdyż na jego barkach spoczywał ciężar utrzymania rodziny, 
z zajęciami domowymi ogniskującymi się wokół matki, Marii Borisow- 
ny, do których bohaterka przywiązywała małą wagę, i może dlatego nie 
poświęciła matce należnego miejsca we wspomnieniach, oraz z zajęcia
mi, które przekraczały granice domu rodzinnego i miały w sobie zawsze 
coś z przygody (noszenie wody, rąbanie drew, wyprawy do odległego 
sklepu po żywność i inne produkty). Codzienność w oczach dzieci mie
niła się różnymi odcieniami i znaczeniami - i pisarka w sposób plastycz
ny wszystkie te barwy rzeczywistości i odcienie uczuć dziecięcych od
malowała. Rodzeństwo małej Lidii, starszy brat Kola i młodszy Bowa, 
uczestniczyło także w różnych pracach, które ojciec zwykle łączył ze 
zabawą. Portret psychologiczny dzieci stanowi dopełnienie wizerunku 
ojca.

Obok osobowości ojca, dominantą wspomnień jest sam obraz domu 
rodzinnego, pisarka łączy ten obraz z dziecięcym mitem podróży, reali
zowanym w postaci wspólnych wypraw morskich, wyjazdów do Piotro- 
grodu; pojawiają się też odległe echa pobytu dzieci na Krymie czy 
w Kijowie.

151
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Świat widziany przez pryzmat doznań, odczuć i przeżyć dziewczynki 
w wieku pomiędzy piątym a dziesiątym rokiem życia jest pełen tajemni
czych spotkań i odkryć. Wśród nich nie zawsze zachowały się w pamięci 
obiektywne wspomnienia zdarzeń, a zwłaszcza wyrazisty wizerunek po
staci. Pojęcie sławy nie istniało w świecie małej Lidii; Ilja Riepin, który 
pięknie recytował swoje wiersze i grał w krykieta, był w tym okresie 
tylko dobrym wujkiem, Majakowski przystojnym mężczyzną, który na
malował jej portret. Autorka przytacza stosunkowo niewiele faktów czy 
opisów ludzi - ówczesnych sław literackich, z którymi spotykała się 
w dzieciństwie:

„Moja obudzona pamięć okazuje się nad wyraz infantylna, w odniesieniu do 
sławnych ludzi odwiedzających nasz dom zatrzymała cechy drugorzędne, a nie 
podstawowe, nie główne, lecz przypadkowe. Nie te, które interesują dorosłych 
w odniesieniu do sławnych ludzi, ale te, które interesują dziecko w zwykłym 
przechodniu. W przypadku Andriejewa zafascynował mnie marynarz i motor, 
a u Szalapina chińczyk i pies z dzwoneczkami (bubieńczykami)”152.

152 JI. MyKOCBKau, ilasoimu demcmea, dz.cyt., s. 320.

Spojrzenie pisarki na dzieciństwo nie ma nic z pozycji wygnańca, 
choć odmalowuje aurę krainy szczęśliwych lat, do których każdy chętnie 
powraca.

Świadomość przemijania, bezpowrotnej utraty dawnej radości życia, 
beztroskiego istnienia, choć i takie elementy pojawiają się w opisie tamtej 
rzeczywistości, nie przesłania realnego spojrzenia na przeszłość, prze
ciwnie - płynie stąd wielka radość, pochwała wczesnej fazy życia bohate
rów, a przede wszystkim fascynacja osobą ojca. Jego portret wypełnia 
w przeważającej części wspomnienia z domu rodzinnego. Bohaterka 
odkrywa minione czasy, umożliwia odczuwanie tajemniczej istoty ota
czającego ją jako dziecko świata, wprowadza czytelnika w atmosferę 
dziecięcych lęków, nastrojów, doznań i wzruszeń. Płaszczyzna emocjo- 
nalno-psychologiczna stanowi podstawową przestrzeń zdobywania sa- 
mowiedzy dziecka, jest polem obserwacji przemiany wewnętrznej, jaka 
dokonuje się w jego świadomości. Poprzez ułamkowe przypomnienie 
własnych wrażeń, w sposób dla małej bohaterki pozornie niezauważalny, 
tworzy się wizerunek ojca, który w miarę dorastania dziewczynki ulega 
dopełnieniu. Początkowy, niemal boski obraz - olbrzym, wielki, wspa
niały, wszechmocny ojciec - stopniowo nabiera cech ludzkich. Wraz 
z wyjściem poza dom rodzinny (wyjazd na odczyt z ojcem do Petersbur
ga) szczęście bezpośredniego przebywania w jego towarzystwie zmienia 
się początkowo w kontemplację nowego otoczenia. Obserwacja reakcji 
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słuchaczy na słowa prelegenta wywołuje jednak wątpliwości, a nawet 
wstyd u dziewczynki, wskazuje przeżywającemu ,ja”, że „świętość” ojca 
została naruszona. Swoista „desakralizacja” jego obrazu następuje 
w świadomości dziecka stopniowo, w kilku fazach. Ważnym etapem 
w procesie wzrastania dziewczynki stało się odkrycie bezbronności ojca, 
co nastąpiło w momencie, kiedy zmieniają się ich role - mała Lidia usy
pia, dzięki głośnemu czytaniu wybranych wcześniej książek, cierpiącego 
na chroniczną bezsenność tatusia. Czas zaznaczony w jej procesie dora
stania wyraża się poprzez kształtowanie nowych wyobrażeń o ojcu.

Autorka prezentuje pełen ekspresji portret Kornieja Iwanowicza, i po
dobnie jak w przypadku Achmatowej, stara się zachować obiektywizm. 
Nie idealizuje jego obrazu, nie wyolbrzymia wad czy zalet, nie ukrywa 
„dziwactw”. Czukowski jawi się jako postać żywa, przede wszystkim 
poprzez jego stosunek do dzieci. Ich wzajemne relacje, których podstawą 
jest miłość ojcowska, opierają się na uwielbieniu i posłuszeństwie ze 
strony Lidii i jej braci oraz ze strony ojca na miłości i żelaznej konse
kwencji w działaniu - egzekwowanie wyznaczanych dzieciom zadań. 
Umiejętności pedagogiczne sprawiły, że był dla nich nie tylko nauczy
cielem, ale i kolegą. Dzieci ubóstwiały przebywać w jego towarzystwie:

„Zawsze oczekiwaliśmy od niego wesołych czarów. Jeżeli z nim - to ozna
czało coś tak niewiarygodnie pociągającego, że nic sposób było zrezygnować. 
Szczególnie gdy «wyruszamy w rejs». Na pocztę, aby wysłać rękopis, czy na 
brzeg morza, po wodę do «Pienatów», do sklepu przy stacji; z nim iść na kraj 
świata lub wybrać się w podróż morską- wszystko jedno gdzie, byle z nim”15,3.

153 JI. MyKOBCKan, riaMamu demcmsa, dz.cyt., s. 184-185.

Autorka wspomina, że największą karą w dzieciństwie było groźne 
stwierdzenie: „nie wezmę Cię ze sobą”, ponieważ oddalało ono perspek
tywę kolejnej przygody.

Dzieciństwo spędzone nad Zatoką Fińską w miejscowości Kuokkala 
było zdobywaniem coraz to nowych doświadczeń życiowych. Ojcu za
wdzięczały dzieci nie tylko wspaniałą atmosferę w domu rodzinnym, ale 
i swój rozwój intelektualny. Wychowaniem brata Nikołaja zajmowała się 
również guwernantka, nauczycielka pochodzenia polskiego, Eugenia 
Bronisławowna z Wilna. Autorka nie poświęca jej we wspomnieniach ani 
jednej linijki.

Korniej Iwanowicz gorzko doświadczony w dzieciństwie i znający 
ciężar pracy fizycznej, nie był zwolennikiem tradycyjnych metod kształ
cenia i wychowania dzieci. Wypracował własną metodę pedagogiczną, 
eksperymentował. Metoda ta polegała na uczeniu poprzez zabawę, nie 153 
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zmuszając nigdy dzieci do uczenia się przedmiotów w chwili, gdy nauka 
sprawiała im zbytnią trudność. Starał się zawsze dopasować odpowiednią 
metodę do sytuacji, stanu dziecka w określonym momencie, a indywidu
alny sposób podejścia do przedmiotu, szczególnie tego nielubianego, 
przełamywał bariery niechęci i strachu. Ojciec unikał wszelkiego przy
musu, w każdej sytuacji służył swoją radą i pomocą. Wiele razy rozwią
zywał zadania matematyczne ukochanej córce Lidii, bowiem jego pod
stawowym celem było „nie tyle dawać wiedzę, ile szczęście”. Wiedzę zaś 
dzieci zdobywały w sposób przez nie same niezauważony, naturalny. 
Pisarka ukazuje krainę wiecznej zabawy dzieci, a z perspektywy czytel
nika niezwykły dar pedagogiczny Kornieja Iwanowicza. Opowiadał on 
dzieciom bajki, legendy, recytował wiersze najwybitniejszych poetów 
rosyjskich, a kiedy nauczyły się pisać i czytać, zachęcał do samodzielnej 
lektury. Pierwszą książką, którą mała Lidia sama przeczytała, było opo
wiadanie Kasztanka Antoniego Czechowa. Pisarka wspomina, że w wie
ku siedmiu lat znała biografię Puszkina, Lermontowa, Szewczenki, Byro
na, zaś kiedy ukończyła lat dwanaście wspólnie z ojcem czytała roman
tyczne ballady Wasilija Żukowskiego. Oprócz książek dzieci mogły za
poznać się ze specjalnie dla nich prenumerowanymi czasopismami: „Za- 
duszewnoje słowo”, „Putiewodnyj ogoniok”, „Rodnik”. Zawarte tam 
artykuły były zawsze wspólnie ze starszymi komentowane, rozwiązywa
no krzyżówki i rebusy zamieszczone na łamach czasopism. Do procesu 
nauczania dzieci poprzez zabawę należały częste tłumaczenia na język 
angielski słów potocznie używanych bądź zwrotów czy zabawnych tek
stów. Często sam Korniej Czukowski wymyślał humorystyczne teksty do 
tłumaczenia w rodzaju „pstry motyl, który wykluł się z kurzego jajka, 
wpadł prosto do talerza starego kawalera”1 4.

Ta wielka troska o szczęśliwe dzieciństwo córki i synów miała głębo
kie podłoże w biografii Kornieja Iwanowicza, w zakorzenionych kom
pleksach. Syn chłopki z połtawskiej guberni, bez „otczestwa” - kobiety, 
o czym wspomina autorka, porzuconej przez petersburskiego studenta 
i zmuszonej przenieść się do Odessy z dwojgiem dzieci i samotnie je 
wychowywać - miał przede wszystkim silny kompleks klasowy, który 
w wieku dojrzałym wyraźnie zdeterminował jego opcje polityczne. 
Przyszły pisarz wychowywał się i dorastał w Odessie. Czukowska po
wołuje się na wspomnienia samego Kornieja Iwanowicza, który pisząc 
o swoim dzieciństwie i młodości, stwierdza, że był wówczas gorzej niż 
okradziony - był „opluty”. W wieku 43 lat, tj. w 1925 roku, snując 

154 Tamże, s. 295.
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wspomnienia na temat okresu odeskiego, mówił o braku zakorzenienia, 
własnej tożsamości. Wstydził się przyznać, że jest nieślubnym dzieckiem, 
jak gdyby był jedynym nieślubnym dzieckiem na świecie. Ten wstyd 
towarzyszył mu i pogłębiał kompleks niższości.

,.My - nie tak jak wszyscy ludzie, my byliśmy gorsi, byliśmy na samym dole 
hierarchii, - i kiedy dzieci mówiły o swoich ojcach, dziadkach, babkach, ja tylko 
czerwieniłem się, peszyłem, kłamałem i zmyślałem. Nigdy nie miałem takiego 
szczęścia, jak ojciec lub chociażby dziadek. Ówczesne kłamstwo, te zmyślenia - 
są źródłem wszystkich moich fałszerstw i kłamstw w późniejszym okresie”155.

155 Tamże, s. 305.
156 Tamże, s. 306.

Te fragmenty wspomnień cytowane w utworze Pamięci dzieciństwa 
przez autorkę są dopełnieniem obrazu ojca, a równocześnie wprowadzają 
w atmosferę tabu na temat koligacji rodzinnych. Według Lidii Komie- 
jewny, ból wywołany sytuacją nieślubnego dziecka pozostał w Czukow- 
skim do końca życia, nawet wtedy, kiedy zmienił nazwisko i po rewolucji 
zostało ono prawnie zatwierdzone. Miłość i współczucie Komieja Iwa- 
nowicza, które żywi wobec matki, oraz od dzieciństwa głęboki szacunek 
dla niej przeciwstawione są we wspomnieniach niechęci, czy nawet nie
nawiści, do ojca. Czukowska wspomina epizod z lat dziecięcych, kiedy 
matka wezwała ich w tajemnicy przed ojcem i kategorycznie zabroniła 
pytać „o jego ojca, a ich dziadka”, a także owiany tajemnicą kilkugodzin
ny pobyt dziadka w ich domu. Spośród krewnych Lidia dobrze znała 
i kochała matkę ojca, którą nazywano wówczas Jekatieriną Osipowną. 
Babcia odwiedzała ich co roku; był to dłuższy pobyt przeważnie w czasie 
świąt wielkanocnych. Lidia zapamiętała jej wspaniałe umiejętności kuli
narne, pięknie malowane pisanki, lecz przede wszystkim w jej postawie 
uderzało ją to, że była osobą wierzącą.

„U nas w domu nie mieliśmy ikon, nie chodziliśmy do cerkwi, lecz żeby nie 
obrazić babci, w przeddzień jej przyjazdu wieszano w pokoju dziecięcym, gdzie 
zamieszkała razem ze mną i z Bobem, jej ulubioną ikonę Mikołaja Cudotwórcy 
oraz zapalali lampkę”156.

Gdy miała 17 lat, po raz pierwszy samodzielnie odwiedziła babcię 
w Odessie, gdzie mogła oglądnąć album rodziny, którego tak bardzo 
nienawidził jej ojciec.

Autorka podkreśla we wspomnieniach, że owych kompleksów ojcu 
nie udało się nigdy przezwyciężyć - ani poprzez pracę, ani przez śmiech, 
stąd też szczególnie wyczulony był na dobro dzieci, na ich szczęśliwe 
dzieciństwo.
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Wspomnienia dotyczą tego okresu, kiedy Czukowski nie był jeszcze 
popularnym autorem książek dla najmłodszych. W aspekcie psycholo
gicznym pisarka rozpatruje problem miłości ojca do dzieci jako skompli
kowany, gdyż „kochał je po swojemu”. Nie znosił tych rodziców, którzy 
zachwycają się dziećmi i pełni pieszczotliwych słów, rozdają prezenty, 
lecz uznają i otaczają troską wyłącznie własne dzieci, uważając je za 
lepsze od innych. W całościowej ocenie jego osobowości autorka zwraca 
uwagę na cechy mające bezpośredni wpływ na dojrzewanie dzieci, ich 
postawy wobec otoczenia. Czukowski, według córki, nie był moralizato- 
rem, nie pouczał, nie nakazywał, jak należy postępować, natomiast zaw
sze starał się podpowiedzieć, wskazać drogę, by mogli samodzielnie roz
wiązywać zadania; twierdził, że dzieci są skarbnicą mądrości, piękna 
i życia duchowego. Ofiarował siebie dzieciom, w Kuokkale poświęcał im 
swój wolny czas. W latach późniejszych, już jako pisarz, ofiarował książ
ki najmłodszym, a po śmierci swojej córeczki Mury chodził do szkół, 
przedszkoli, odwiedzał szpitale i sanatoria, zwłaszcza dla dzieci chorych 
na gruźlicę, gdzie miał swoje spotkania autorskie, na których rozweselał, 
bawił dzieci, wywoływał na ich twarzach uśmiechy.

W dzieciństwie wśród przyjaciół Lidii było jeszcze pięcioro innych 
dzieci pochodzenia rosyjskiego i Finów, które Czukowski traktował na 
równi ze swoimi. W ogóle, w czasie pobytu w Kuokkale Lidia oraz jej 
bracia, starszy o dwa lata Kola oraz najmłodszy Boris, zachowywali się 
tak samo, jak miejscowe dzieci. Ponieważ nie wyjeżdżali na zimę do 
Petersburga, jak inni wczasowicze, zostali uznani za miejscowych, tym 
bardziej że znane im były wszystkie tutejsze zabawy, zwłaszcza pływa
nie, nie bali się morza, jak przyjezdni, i kąpali wyłącznie w majteczkach, 
a nie w strojach kąpielowych, co odróżniało ich od dzieci z miasta. Spa
cerowali wraz z fińskimi rówieśnikami po wsi, chodzili po płotach 
i drzewach, co uważano za naganne. Mieli pogardliwy stosunek do wcza
sowiczów, pokpiwali z ich tchórzostwa.

Ojciec, który - jak zapamiętała autorka - uczestniczył od jej najmłod
szych lat we wspaniałych zabawach, np. umożliwiał przebywanie na 
„niebotycznych” wysokościach, kiedy sadzał Lidię na szafę czy podrzu
cał pod sufit, albo sprawnie żonglował różnymi przedmiotami, organizo
wał zimowe zabawy na śniegu, był dla niej największym autorytetem. 
Czukowska opisuje jego wygląd, imponujący wzrost, a także podziwiane 
umiejętności, siłę i zdolności, np. jako jedyny w całej okolicy umiał jeź
dzić pod żaglami na zamarzniętym zalewie.

Pisarka, kreśląc jego portret psychologiczny, zwraca uwagę, że w cza
sie wspólnych zabaw często był równie podniecony jak jego dzieci; mówi 
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nawet, że ojciec zachował w sobie coś z dziecka - szczerość, otwartość, 
entuzjazm. Niekiedy bywał również surowy, gdy dostrzegał niedbalstwo, 
niechęć do nauki czy innych obowiązków domowych. Nie znosił gry 
w karty i nie zezwalał na nią w swoim domu ani domownikom, ani go
ściom; podobny zakaz dotyczył wystawnych przyjęć, picia alkoholu 
i palenia papierosów. Dopiero w ostatnich latach życia w Pieriediełkinie 
częstował swoich gości lampką wina.

Przy charakterystyce ojca pisarka używa epitetu olbrzym, tak bowiem 
postrzegała go w swoim dzieciństwie: wysoki, jak najwyższe drzewa, 
ogromne ręce, wielkie stopy itd. Równocześnie podkreśla, że był tytanem 
pracy. Od najmłodszych lat znal jej wartość i odnosił się z największym 
szacunkiem zarówno do pracy fizycznej, jak i umysłowej. Osobny wątek 
we wspomnieniach zajmują rozważania na temat stosunku ojca do sztuki. 
Kwestia ta została już poruszona w pierwszej części pracy.

Rodzina Kornieja Iwanowicza żyła w specyficznej atmosferze du
chowej i stworzonej przez ojca aurze intelektualnej157. Jego dzieci wyra
stały w środowisku rodziny, naturalnych więzi międzyludzkich, a także 
spotkań z wybitnymi osobowościami, znanymi przedstawicielami świata 
nauki i sztuki. Kiedyś powiedział: „Moje dzieci miały szczęście: one od 
najmłodszych lat oddychały sztuką”158. Sąsiadem Czukowskich, do któ
rego artezyjskiej studni chodzili po wodę do picia, a on sam bywał ich 
częstym gościem, był wybitny malarz llja Riepin. Dzieci uczono zacho
wywać się wobec gości w sposób naturalny, nieskrępowany, przede 
wszystkim walczono, by nie zrodziła się u nich pokusa chwalenia się 
przed innymi, zwłaszcza rówieśnikami, w rodzaju: „a u nas bywa Szala- 
pin”. Przez dom Czukowskich w Kuokkali przewinęła się cała plejada 
znakomitych twórców. Tutaj czytali swoje utwory: Aleksander Błok, 
Włodzimierz Majakowski, Wielimir Chlebnikow, Leonid Andriejew, 
Wiktor Szkłowski, Anna Achmatowa, Boris Pasternak.

Pisarka wspomina, że zarówno w literaturze, jak i w życiu ojciec był 
zadziwiającym przykładem „zmiennej stałości” (niepostojannogo posto- 
janstwa). Jeśli sądzić powierzchownie, zajmował się wieloma twórcami, 
ale gdy sprawę rozpatrzymy dogłębnie, to okaże się, że jego krytyka jest 
zogniskowana wokół dwóch, trzech ulubionych autorów, którym poświę
ca liczne opracowania, przedstawiając problematykę zawartą w ich twór
czości w różnych aspektach. Podobnie było i w życiu. Jak zauważa autor
ka, Korniej łwanowicz nie mógł obojętnie przejść obok nieznanego mu

1.7 Por. P. Харламова, Так начинают, .Детская литература” 1990, nr 3, s. 14-15.
1.8 Tamże, s. 15.
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człowieka, jednak przez całe dziesięciolecia przyjaźnił się tylko z wybra
nymi, ciągle tymi samymi osobami. Nie znosił żadnych usprawiedliwień 
wobec ludzi, prób wyjaśnienia jakichkolwiek sytuacji, a jeśli już to czy
nił, to wyłącznie listownie: „uchylał się od mówienia wprost”1 .

Л. Чуковская, Памяти детства, dz.cyt., s. 292.
160 M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przel. D. Ulicka, oprać, przekładu i wstęp 

E. Czaplejewicz, Warszawa 1986, s. 158.
161 Tamże, s. 137.

Wyprawa w lata dzieciństwa nie tylko uobecnia najważniejsze zda
rzenia z tamtego okresu relacjonowane przez autorkę, lecz przede 
wszystkim ma na celu dokładne przedstawienie szczegółowego i wyrazi
stego wizerunku ojca. Oczywiście, bardzo istotne jest tutaj zrozumienie, 
co wpływało na taki, a nie inny, stosunek pisarki do tej postaci. Kształtuje 
portret literacki ojca włączając go w Universum dziecka. Czukowska - 
twórca wspomnień, pozostaje bowiem w relacji do Czukowskiej jako 
dziecka - uczestnika opisywanych zdarzeń. Retrospektywny przegląd 
własnego dzieciństwa przywołuje pamięć o ojcu; autorka zajmuje taką 
pozycję aksjologiczną, dzięki której zgromadzone fakty biograficzne 
poddają się estetycznemu kształtowaniu realnej osobowości Komieja 
Iwanowicza. Pamięć o nim jest czymś odmiennym od wspomnień wła
snego życia, bowiem:

„Życie zdeterminowane, wyzwolone ze szponów przyszłości, oczekiwań, celu 
i sensu, jest już emocjonalnie wymierne, wyraziste w swej tonacji, pokrywa się ze 
swą w pełni zaktualizowaną postacią. Jego skonkretyzowanie jest wypełnione 
wartościami"1“.

W Pamięci dzieciństwa mamy do czynienia z utrwaleniem i zamknię
ciem bohatera w estetycznie znaczącym obrazie.

„Pamięć o skończonym życiu innego (możliwa jest także antycypacja jego 
kresu) włada złotym kluczem estetycznego ukoronowania osobowości. Estetyczny 
stosunek do żywego człowieka wyprzedza niejako jego śmierć, przesądza przy
szłość i unieważnia jakby los, immanentny wszelkiej duchowej realności. Pamięć 
to podstawa wychodząca od aksjologicznego zwieńczenia”* 160 161.

Na przykładzie omawianego utworu widzimy, w jakim stopniu istnie
nie ojca (jego osobowość) określało podstawowe treści w życiu Lidii 
Czukowskiej.

Wspomnienia wprowadzają mowę bezpośrednią jako środek do aktu
alizowania i odtworzenia form wypowiadanych niegdyś przez postać. 
Zastanawiając się nad strukturą narracyjną, należy podkreślić, że ekskur- 
sy w przeszłość łączą się z językową charakterystyką postaci, równocze
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śnie autorka wprowadza nas w świat dzieciństwa lub zamyka partie 
wspomnieniowe odautorskim komentarzem. Wspomnienia napisane 
w pierwszej osobie są wyrazem ujęcia retrospektywnego, przy czym 
warto zauważyć, że w tkankę takiego ujęcia, co w pewnym stopniu desta
bilizuje chronologię zdarzeń, wprowadzone są pierwiastki należące do 
opowiadającego ,ja” na zasadzie cytatu. Są to wiersze oraz różnego ro
dzaju przytoczenia, jak: recenzje prac ojca, krytyczna ocena jego działal
ności na polu literatury dziecięcej, będące szczególnym wyrazem pamięci 
o odbiorcy. Te wspomnienia są budowane na „pakcie autobiograficz
nym”, to jest gdy autor zawiera pakt na mówienie prawdy - jako swoisty 
przymus aksjologiczny, jak w przypadku Czukowskiej - daje również 
prawdziwe świadectwo swego życia i swej własnej osobowości162.

162 Por. Ph. Lejeune, On autobiography, Minneapolis 1989.

Niezależne przytoczenia w relacji pierwszoosobowej mają swoje uza
sadnienie w konwencji doskonałej pamięci. Wszystkie wydarzenia są 
prawdziwe, a nawet dialogi, gdyż Czukowska rzeczywiście była obda
rzona fenomenalną pamięcią. Już od dzieciństwa wypracowała technikę 
zapamiętywania, jako kilkuletnie dziecko uczyła się wierszyków, a także 
odtwarzała z pamięci, często improwizując, ale zgodnie z rytmem utwo
ru, fragmenty czytanych ojcu książek, kiedy musiała niepostrzeżenie 
wymknąć się z ciemnego pokoju, by go nie zbudzić. Potem w trudnych 
czasach do codziennej praktyki należało, po przeczytaniu przez Achma- 
tową wiersza i spaleniu rękopisu dla bezpieczeństwa, odtworzenie go 
z pamięci w nieskażonej postaci.

W utworach o strukturze autobiograficznej wiedza pisarza o granicach 
pamięci ludzkiej zaznacza się dość często - zwłaszcza gdy zdarzenia 
i wspomnienia dzieli długi dystans czasowy - w formie bezpośredniego 
zwrotu do czytelnika typu: niezbyt dokładnie pamiętam, nie pamiętam 
itp., co nie prowadzi do zminimalizowania roli samodzielnych wypowie
dzi postaci, lecz świadczy o powiązaniu tych wypowiedzi z obecną świa
domością postaci narratora.

Wspomnienia Pamięci dzieciństwa mogą być traktowane jako jedna 
z uruchomionych przez autorkę odmian pamięci. Pamięć łącząca się 
z przeżywaniem czasu wyzwalana jest w tym utworze jako rezultat ob
cowania z osobowością ojca, a równocześnie ze sztuką bądź naturą.
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Przedśmiercie

Przedśmiercie powstało w dziesięć lat po wspomnieniach o ojcu, 
w roku 1981, i choć jest to bardziej szkic portretowy, wpisuje się w twór
czości Czukowskiej do galerii jej portretów. Obok wspaniałego obrazu 
Komieja Iwanowicza daje pisarka kolejny wizerunek wielkiego twórcy - 
Mariny Cwietajewej. Utwór został opublikowany za granicą w latach 80., 
a w ZSRR wydano go dopiero po śmierci autorki163.

163 Utwór ten ukazał się za granicą w czasopiśmie „Время и мы” 1982, nr 66. 
s. 201-232 oraz w wyborze poezji Cwietajewej: Предсмертие [w:] Марина Цветаева. 
Стихотворения и поэмы в пяти томах, New York 1983, Russica, t. 3, s. 394-416. 
Tekst został opublikowany po śmierci w jednotomowym wyborze utworów Czukowskiej: 
Предсмертие [w:] Избранное, Москва-Минск 1997, s. 341-368.

164 Por. J. Bukowski, Zarys filozofii spotkania, dz.cyt., s. 16-21.

Ważne dla pisarki zainteresowanie kontaktami międzyludzkimi, ich 
opis i analiza rozwijają się na różnych płaszczyznach, we wszystkich 
jednak przypadkach dotyczą zafascynowania osobowością drugiego 
człowieka, przy czym pod wpływem kontaktu z nim autorka przeżywa 
pewne zmiany w swoim ,ja” aksjologicznym. Opisane relacje mają cha
rakter, który wskazuje na proces wzrastania w sensie „podwyższania 
wartości”, i stąd niektóre z nich urastają do rangi zjawisk niecodziennych, 
nadzwyczajnych, graniczących z fenomenem spotkania w aspekcie filo
zoficznym. Takie spotkanie staje się źródłem nowo odkrytych w świecie 
sensów, często odsyła do pojęcia Absolutu, w którym te sensy są ugrun
towane. Jest to spotkanie na miarę wydarzenia, choć stanowi jedno 
z wielu wydarzeń, wobec jakich staje człowiek w swym osobowym ży
ciu164. Pisanie o takim spotkaniu jest trudne, gdyż autor porusza się po 
obszarach bezpośredniego poznania, a tego typu doświadczenia wymy
kają się dyskursywnemu ujęciu. Choć nie można w pełni wyrazić swoich 
przeświadczeń i intuicji, to jednak opis rzeczywistości spotkania się 
z „drugim” w ujęciu Czukowskiej odsyła nas do treści twórczych po
znawczo, moralnie, aksjologicznie. W przypadku jej wspomnień 
o Cwietajewej obserwacja sytuacji i działania poetki w ekstremalnych 
okolicznościach pozwalają interpretować te doświadczenia jako istotny 
składnik w całokształcie życia ludzkiego. W swoim szkicu udowadnia, że 
właśnie w codziennym szarym życiu człowiek może niespodziewanie 
przeżyć spotkanie, które różni się od spotkania z przyrodą, sztuką, trady
cją, nauką czy historią.

Wspomnienia pochodzą z okresu wojennego, ewakuacji i pobytu na 
obczyźnie w Czystopolu (miasteczku na lewym, błotnistym brzegu Kamy 
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zamarzającej zimą) w 1941 roku. Autorka informuje, że powinny zostać 
zatytułowane Poza kresem. W krótkim szkicu wspomnieniowym udało 
się pisarce odtworzyć aurę ostatnich dni życia Cwietajewej, oddać wierny 
obraz zachowań oraz stan ducha poetki, pełen zrozumienia dla głębokiej 
tragedii, która według Czukowskiej nabrała charakteru kryzysowego już 
w roku 1939, po aresztowaniu córki Ariadny i męża Siergieja Efrona; 
reszty dopełniła groza wojenna i ewakuacja. Ponadto Czukowska poprzez 
wspomnienia pozwala czytelnikowi wkroczyć w jej intymny, bezpośredni 
kontakt z poetką, budujący rzeczywistość bliską, jak się wydaje, rzeczy
wistości spotkania.

Czukowska została „włączona’' w sprawę Cwietajewej w końcu sierp
nia 1941 roku, w związku z podjęciem starań przez poetkę, aby otrzymać 
pozwolenie na pobyt w Czystopolu, gdyż Cwietajewa została ewakuowa
na wraz z synem do Jełabugi. Czukowska dowiedziała się przypadkowo - 
na poczcie - o jej przyjeździe do miasta. Tamtejsze środowisko literackie 
podjęło starania, choć wcześniej Prezydium Rady Ewakuacyjnej Związku 
Pisarzy przebywających w Czystopolu w osobach Asiejewa i Trieniewa 
nie wyraziło zgody na przesiedlenie jej z Jełabugi do Czystopola.

Sama Czukowska była w trudnej sytuacji - nieznany los i miejsce po
bytu rodziców oraz braci skierowanych na front, troska o utrzymanie 
dwojga dzieci, w tym syna brata Siergieja. W Czystopolu nie miała przy
jaciół ani znajomych, gdyż przebywali tu głównie literaci z Moskwy ze 
swoimi rodzinami, a pisarka przed wojną była związana ze środowiskiem 
literackim Leningradu. Znała jedynie ukraińskiego poetę Lwa Kwitko, 
który przyjechał na krótko, aby zorganizować pobyt swoim najbliższym, 
jemu więc powierzyła interwencję u Asiejewa w sprawie poetki. W czy- 
stopolskim światku literackim ściśle zachowywano hierarchię związko- 
wo-towarzyską przy litfondowskich przydziałach, a jeśli do tego dodać 
atmosferę miasta-matni, to sytuacja poetki rysowała się niezbyt pomyśl
nie.

Relacja wspomnieniowa Czukowskiej dotyczy jednego dnia znajomo
ści z poetką. Do pierwszego w życiu spotkania z Mariną Cwietajewą 
doszło 26 sierpnia 1941 roku. Pisarka zapamiętała szczegóły jej wyglądu:

„Kobieta w szarym ubraniu zmierzyła mnie od góry do dołu, głowę miała lek
ko przechyloną na bok. Twarz taka jak beret: szara. Rysy subtelne, ale jakby na
brzmiałe. Policzki zapadnięte, oczy żółtozielone, spojrzenie uporczywe, ciężkie, 
badawcze”165.

165 Por. L. Czukowska, Przedśmiercie, tłum. A. Sarachanowa, Kraków 1991, Wydaw
nictwo Literackie, s. 20; tekst Czukowskiej zatytułowany Ku śmierci ukazał się także
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W swojej charakterystyce, jak zwykle, autorka zwraca uwagę na twarz 
i pierwsze wrażenia przy spotkaniu z daną osobą: „Spotykać znaczy: 
doświadczać twarzy. Doświadczenie twarzy drugiego odsłania jego 
prawdę”166. Obraz twarzy pojawia się we wszystkich opisach dotyczą
cych spotkania jako wydarzenia, gdzie twarz staje się pewną daną na
oczną. Opis spotkania z Mariną Cwietajewą otwiera w twórczości Czu- 
kowskiej cykl, w którym spotkanie, z uwagi na pozytywny charakter, 
uwidaczniający się w sposobie realizowania w nim wartości, dzięki rela
cji do innych osób, wymagało całkowitego angażowania siebie.

w przekładzie I. Spira w „Zeszytach Literackich” 1984, nr 7, z wierszami Cwietajewej 
w tłumaczeniu S. Barańczaka.

164 Por. J. Tischner, Bezdroże spotkań [w:] „Analecta Cracoviensia” 1980, t. XII, 
s. 137.

Z pierwszych zdań przytoczonej przez autorkę rozmowy wynika, że 
poetka znała Czukowską z relacji krewnej męża - Jelizawiety Efron. 
Pisarkę zaniepokoiły słowa skierowane do niej: „zamieszkam w Czysto- 
polu i będziemy się przyjaźnić”, zwłaszcza że dobrze pamiętała spotkanie 
z Efron i swoje krytyczne uwagi na temat aktorów recytujących poezję. 
Czukowską nie wiedziała wtedy, że Efron była reżyserem zainteresowa
nym interpretacją poezji na scenie.

W tym pierwszym kontakcie pisarka nie odczuwała jednak pełnego 
zaangażowania swej osoby; co prawda, rozmowa z poetką wzmogła jej 
moralną odwagę, nie nastąpił jednak proces rozpoznawania siebie, nakła
dający dodatkowe moralne obowiązki. Pogrążona w beznadziejności, 
marazmie, prowincjonalnej nudzie, poddała się zwątpieniu, szarej, co
dziennej egzystencji. Poczucie bezsensu i beznadziejności tułaczki bliskie 
było odczuciom samej Cwietajewej, Czukowską nie potrafiła wówczas 
tego uczucia przezwyciężyć, wzbudzić w sobie nadziei.

Pierwsze wrażenia po spotkaniu z Cwietajewą, której twórczość znała 
wówczas zaledwie w małej części, może jednej dziesiątej, bez poematów 
i prozy, zdominował przestrach z powodu braku taktu i delikatności wo
bec jej krewnej - Efron. Kolejne spotkanie było równie nieoczekiwane. 
Gdy wracała z targu, zaczepiła ją jakaś nieznana dziewczyna, informując, 
że zrozpaczona Cwietajewą znajduje się w Miejskiej Radzie, gdzie od
bywa się posiedzenie Rady Funduszu Literackiego w związku z jej spra
wą. Czukowską postanowiła sama interweniować, układała sobie po dro
dze tekst przemówienia. Na miejscu przed gabinetem sekretarza partii 
stała pełna niepokoju Cwietajewą, która oświadczyła, że decydują o jej 
losie, bowiem w razie odmowy przeniesienia jej do Czystopola, nie widzi 
dla siebie możliwości życia w Jełabudze i jest skłonna popełnić samobój
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stwo, rzucić się do rzeki Kamy. W interpretacji Czukowskiej, poetka, 
pełna złych przeczuć, braku wiary w lepszą przyszłość, jakby zamykała 
fatalny krąg swoim prowokowaniem losu. Pragnąc ją uspokoić, tłuma
czyła, że niczym nie różni się życie bez światła i wody w Czystopolu od 
drewnianej izby w Jełabudze. Odpowiedź poetki była jednoznaczna: 
„Tutaj są ludzie - twierdziła rozdrażniona z niepojętym uporem. - A tam 
(w Jełabudze) ja się boję”167. Towarzyszący jej strach wiązał się z obse
syjną myślą o prześladowaniu, o śmierci, na co wówczas, w tragiczne dni 
wojny, jak sądzi autorka wspomnień, nie zwróciła należytej uwagi. Poet
ka próbowała odsłonić prawdę o sobie i wobec zagubienia, samotności, 
poczucia zagrożenia, tęsknoty za bezpieczeństwem, zrodziła się w niej 
potrzeba porozumienia z drugim człowiekiem jako partnerem. Autorka 
pisze tyle, ile zapamiętała, nie było w jej ówczesnych reakcjach próby 
analizowania tego, co mówiła Cwietajewa. Nagromadzenie napięć psy
chicznych, poczucie bezsilności sprawiły, że wczuła się w rolę słuchacza, 
a raczej powiernika, nie doszło jednak do pełniejszego duchowego ze
spolenia, będącego udziałem partnerów w spotkaniu jako wydarzeniu. 
Ani podniesiona kwestia reemigracji, ani informacje na temat męża nie 
zostały skomentowane i przeżyte przez autorkę. Co prawda we wspo
mnieniach Czukowska przytoczyła rozmowę Cwietajewej z mężem Sier
giejem Efronem, który w roku 1937 działał aktywnie w infiltrowanej 
przez NKWD organizacji Związek Powrotu do Ojczyzny. Czytamy tu:

167 L. Czukowska, Przedśmiercie, dz.cyt., s. 35.
168 Tamże, s. 47.

„Pewnego razu - opowiadała poetka - mąż przyniósł do domu gazetę, oczy
wiście proradziecką, w której były fotografie stołówki dla robotników w jednej 
z prowincjonalnych fabryk. Nowe stoliki, wykrochmalone obrusy, lśniące naczy
nia; na środku każdego stolika - dzbanek z kwiatami... Mówię mu: a na talerzach 
- co? A w głowach co?-’168.

Czukowska spędziła kolejne kilka godzin w towarzystwie poetki, po
magając jej szukać mieszkania. Kiedy dotarły do ulicy Butlerowa, gdzie 
miała zamieszkać, Cwietajewa uznała, że w tak koszmarnym miejscu nie 
może żyć, i nie chciała opuścić Czukowskiej pod pretekstem, że sama nie 
da sobie rady w obcym mieście. Jej zachowanie wskazywało na znaczący 
rys - ofensywny charakter poetki. Pisarka wbrew woli stała się jej prze
wodnikiem po Czystopolu.

Wspomnienia zawierają dokładną rejestrację wszystkiego, co działo 
się wówczas, a także fragmenty wypowiedzi Cwietajewej, które dopiero 
w kontekście śmierci nabrały szczególnego znaczenia. Poetka już na po
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czątku rozmowy zauważyła, że zna Czukowską niecałe pięć minut, ale 
czuje się w jej towarzystwie swobodnie. Zwierzyła się, że wyjeżdżając 
z Moskwy, niczego z sobą nie wzięła, jakby przeczuwając, że jej życie 
jest skończone. Równocześnie pragnęła uświadomić słuchacza, że nie 
tylko jej własne życie nie ma już sensu, lecz że w ogóle w Rosji wszystko 
jest skończone. Czukowską nie rozumiała wówczas, co oznaczało dla 
poetki „wszystko skończone”. Nie doceniła wagi tych słów, głębokiego 
przerażenia poetki wobec przemian, jakie zaszły w rzeczywistości rosyj
skiej, a były one bardziej widoczne z perspektywy emigranta. Cwietajewa 
nie umiała się odnaleźć w obcym świecie, pozostawiona w dodatku bez 
oparcia, bez najbliższych i zabezpieczenia materialnego. Po wielu latach 
zwrócił uwagę na tę kwestię Josif Brodski. W lutym 1966 roku powie
dział o Cwietajewej uroczyście: „Ona jedna rozumiała: wszystko skoń
czone”169, zestawiając swoją ówczesną sytuację z jej losem.

169 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой 1963-1966, Москва 1997. Согласие, 
t. III, s. 317.

170 A. Camus, Eseje, przekł. J. Guze, Warszawa 1971, PIW, s. 100.

Odczucie bezsensu egzystencji wyrażało beznadziejność ziemskiej 
tułaczki, sprowadzającej istnienie do jednego wymiaru przeżycia za 
wszelką cenę.

„Tylko, że pewnego dnia pojawia się «dlaczego» i wszystko rozpoczyna się 
w znużeniu zabarwionym zdumieniem. Rozpoczyna się to ważne. Znużenie jest 
u końca czynów machinalnego życia, ale inauguruje zarazem ruch świadomości. 
Budzi ją i prowokuje ciąg dalszy. Jest nim niedoświadczony powrót do łańcucha 
albo przebudzenie definitywne. U jego końca pojawia się czasem konsekwencja: 
samobójstwo lub nawrót do poprzedniego stanu”170.

Sytuacja Camusowskiego „obrzydliwego znużenia” przejawia się 
w dwóch formach dźwigania odpowiedzialności za swą egzystencję: 
w buncie i samobójstwie. Cwietajewa wybrała drugą możliwość.

Nagromadzenie napięć emocjonalnych (poetka była zmienna w na
strojach) wyrażało niemożność porozumienia. Mówiła o swojej bezrad
ności, braku pieniędzy (próba sprzedaży wełny), o pragnieniu zabezpie
czenia syna, o pracy pomywaczki. Wydawało jej się, że jedyne, co potra
fi, to „myć naczynia”, nie myślała o nauczaniu dzieci w szkole ani o pra
cy w kołchozie. Zwierzyła się z najskrytszych obaw związanych z nie
możnością pisania wierszy, samotnością, nędzą. Czukowską skojarzyła 
jej stan ze stanem Błoka, który niedługo przed śmiercią nie potrafił two
rzyć. Pojawiła się u niej refleksja - Cwietajewa, nie pisząc, czuje się 
bezradna, co może być zwiastunem śmierci, jednak to przeczucie śmierci 



244 Kultura i inteligencja rosyjska

zostało natychmiast przytłumione innymi zagrożeniami: klęskami wojen
nymi, odwrotem wojsk radzieckich i marszem Niemców na Kijów oraz 
w kierunku Leningradu. Ogrom poniesionych strat i nieszczęść wydawał 
się jej silniejszy niż ból tego, co już się stało, i przysłaniał to, co się stać 
mogło. Czukowska nie rozumiała w pełni Cwietajewej, która potrzebo
wała w tym momencie całkowitego oddania „drugiego”; równocześnie 
nie była otwarta na perspektywę nadziei - istniał dla niej wyłącznie świat 
porażający ogromem absurdalnego bytu, rosło poczucie bezsensu egzy
stencji i walki. Lidia Czukowska odkryła ten stan poetki dopiero po kata
strofie.

Relacja wspólnej wędrówki po Czystopolu w poszukiwaniu mieszka
nia, kiedy porównywała zachowanie Cwietajewej z zachowaniem Ach- 
matowej w podobnych warunkach, świadczy o roli innego spotkania pi
sarki, które należy traktować jako wydarzenie w życiu człowieka, w któ
rym realizuje się on jako osoba. Taką rolę odegrało niewątpliwie spotka
nie z Achmatową znajdujące swą kontynuację we wspólnocie przyjaźni. 
Sama myśl o podobnych okolicznościach w związku z ewakuacją Ach- 
matowej napawała ją przerażeniem, cieszyła się, że los zaoszczędził poet
ce tylu problemów. Stwierdzenie, że Achmatowa nie mogłaby żyć 
w takich warunkach, wywołało u Cwietajewej przykrą reakcję - obru
szyła się i wzburzonym głosem replikowała: „a ja, według pani, mogę?”.

Pisarka rozumiała tragedię Cwietajewej, i chcąc jej pomóc, zaprowa
dziła do swoich przyjaciół, na których zawsze mogła polegać, do małżeń
stwa Sznejderów. Przyjęli ją z wielką sympatią i gościnnością, zapropo
nowali nocleg. W trakcie rozmowy, kiedy - jak zauważa autorka - znikła 
szarość, jej twarz nabrała wyrazu podniecenia, wspominała emigrację, 
powrót do ZSRR, dyskutowała na tematy literackie, między innymi na 
temat poezji Błoka, w końcu zaczęła recytować własny wiersz Tęsknota 
za Ojczyzną (Toska po rodinie), ale w pewnym momencie recytację nagle 
przerwała, twierdząc, że dokończy później. Umówiono się na wieczór, 
jednak Cwietajewej u Sznejderów Czukowska już nie zastała. Okazało 
się, że poetka zmieniła zdanie, wyszła od Sznejderów po południu, noco
wała w akademiku, a rankiem wyjechała do Jełabugi.

Pisarka porównuje we wspomnieniach sposób recytowania wierszy 
przez Cwietajewą, jej intonację, w.ładczy ton, do maniery Majakowskie
go. Widzi w niej taką samą „walczącą samotność”.

Marina Cwietajewa pielęgnowała w sobie wielką tajemnicę (której nie 
potrafiła wówczas zgłębić autorka wspomnień), pozostawała zamknięta 
na zwykłe życie, pospolite problemy, co więcej - pod wpływem szarej, 
przygnębiającej rzeczywistości w czasie wojennej ewakuacji zamierał jej 
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„wewnętrzny świat”. Zawsze dotąd były jakieś wiersze, obecnie potęgo
wał się jej ból - nie mogła tworzyć; ten fakt, jak i ogromne pragnienie 
zrozumienia wytworzyły pewien stan psychiczny, który badacze określają 
czasem jako depresję. Autorka wspomnień, dostrzegając w jej sytuacji 
walkę w obronie wolności decydowania o sobie, nie widziała wówczas, 
że jest to walka o sens życia przeciw „obłędowi beznadziei”. Spotkanie 
z Cwietajewą stało się dopiero z perspektywy czasu niecodziennym prze
życiem. Pewne przeświadczenia i intuicje na temat owego spotkania, jako 
czegoś ważnego, co dzieje się w świecie osób, nieświadomie zawarła 
w formie zapisków niepozbawionych psychologicznej prawdy płynącej 
z obserwacji poetki i codziennego postępowania ludzi, ich zautomatyzo
wanych reakcji, które utrudniają autentyczne spotkanie w kategoriach 
szansy moralnej, aksjologicznej.

Utrwalony w pamięci opis krótkotrwałego pobytu i rozmów z autorką 
Poematu końca dopełniają relacje tamtych wydarzeń oparte na rozmo
wach z innymi literatami, np. z poetką Wierą Smirnową, która jako 
pierwsza wyszła po zakończeniu zebrania Rady Ewakuacyjnej. Smirnową 
była dobrą znajomą Czukowskiej jeszcze z Leningradu, znaną pisarką dla 
dzieci. Jej informacja o pozytywnym rozpatrzeniu sprawy - nieobecny 
Asiejew przysłał popierający list, natomiast Trieniew kategorycznie 
wstrzymał się od głosu - świadczyła o tym, że potraktowano sprawę 
Cwietajewej bez względu na osobę, jak inne sprawy personalne. Więk
szość członków głosowała jednak za poparciem prośby poetki. Smimowa 
wspomniała również o podaniu skierowanym do Rady Funduszu Literac
kiego, by zatrudnić Cwietajewą w charakterze pomywaczki w stołówce 
dla pisarzy. Oburzona tym faktem autorka ironicznie, w sposób pełen 
goryczy, oceniła ówczesną sytuację:

„Skoro Cwietajewą może być pomywaczką, to czemuż by nie uczynić 
z Achmatowej sprzątaczki, a gdyby żyl Aleksander Blok - nie zatrudnić go 
w tejże stołówce jako palacza?”171 172.

171 Tamże, s. 35.
172 Por. W. Stróżewski, Aksjologiczna struktura człowieka, „Kwartalnik Filozoficzny” 

1998, t. XXVI, z. 4, s. 36.

Pisarka wskazuje tutaj na pewną społeczną „aksjosferę”, w której się 
sami znajdujemy i którą ostatecznie akceptujemy1 , wywołującą u niej 
poczucie wstydu i złości. Ten komentarz dobitnie świadczy o jej nega
tywnym stosunku do czystopolskiego środowiska literackiego, do pełne
go poniżenia traktowania, nawet w sytuacji ekstremalnej, wybitnych 
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twórców przez Radę Ewakuowanych Pisarzy. Tragiczne położenie poetki 
wzbudza sprzeciw Czukowskiej i zażenowanie.

Lidia Korniejewna - jak wspomniano wyżej - opierała swoją relację 
także na opiniach innych osób. O przebiegu posiedzenia Rady Ewaku
owanych Pisarzy poinformował ją również poeta Piotr Siemynin, który 
przytoczył słowa Cwietajewej:

„W Jelabudze jest tylko wytwórnia wódki i spirytusu. A ja chcę, żeby mój syn 
się uczył. W Czystopolu oddam go do szkoły zawodowej. Proszę o przydzielenie 
pracy pomywaczki”173.

173 L. Czukowska, Przedśmiercie, dz.cyt., s. 52.

Zdanie to, według Siemynina, powtarzała poetka wielokrotnie, jakby 
mechanicznie. Trieniew stawiał wiele zarzutów, jego wystąpienie było 
wręcz nieprzyzwoite, starał się nadać sprawie wymiar polityczny. Prze
ciwko niemu wystąpili: Boris Dierman, Wiera Smirnowa, Piotr Siemynin. 
Obok tej relacji z posiedzenia w tekście wspomnień zawarta jest notatka, 
jaką przesłała Czukowska do Tatiany Sznejder, gdzie informuje, że decy
zja Cwietajewej była w pełni uzasadniona, gdyż syn mógł lepiej zadecy
dować o tym, jaki pokój jest im potrzebny.

Według obliczeń pisarki, Cwietajewa wyjechała z Czystopola 28 
sierpnia, a po kilku dniach, przy tym samym okienku na poczcie, gdzie 
dowiedziała się o przyjeździe poetki, poinformowano ją, że z Jełabugi 
przyjechał syn Cwietajewej, Mur, z listem do Asiejewa i wiadomością, że 
matka popełniła samobójstwo - powiesiła się 31 sierpnia.

Notatki ze spotkania z Cwietajewą Czukowska sporządziła już po jej 
śmierci, 4 września 1941 roku. Po czterdziestu latach od daty ich napisa
nia, sięgając do zapisków, przypomniała sobie jeden istotny szczegół, 
torebkę szarą, zniszczoną, lecz podobną do torebki, jaką nosiła Anna 
Karienina, i na zasadzie analogii zestawiła tragiczny los kobiet.

W tkankę swoich wspomnień wprowadziła również cytaty z notatnika 
Cwietajewej opublikowanego w Paryżu w Nieopublikowanych listach 
(Nieizdannyje pis’ma) pod redakcją Gleba i Nikołaja Struwe. Fragmenty 
te pochodzą z 5 września 1940 roku; poetka wypowiada w nich, że już od 
roku „poszukuje miejsca na hak”. Obsesja śmierci towarzyszyła jej od 
czasu aresztowania córki i męża, Siergieja Efrona. W kontekście jej 
śmierci pisarka cytuje słowa poetki; „dlaczego warto żyć, skoro Rosja nie 
ma przyszłości?”. Na końcu utworu umieszcza podanie Cwietajewej, 
w sprawie przyjęcia do pracy w charakterze pomywaczki z dnia 
26 sierpnia 1941 roku, które stanowi doskonały komentarz do jej wspo
mnień:
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„Do Rady Funduszu Literackiego
Proszę przyjąć mnie do pracy w charakterze pomywaczki w otwierającej się 

stołówce Funduszu Literackiego.
M. Cwietajewa 

26 sierpnia 1941 r.”174

4 Tamże, s. 67.
175 Cyt. za Z. Zbyrowski, Borys Pasternak. Życie i twórczość, Bydgoszcz 1996, s. 311.
176 И. Кудрова, Гибель Марины Цветаевой, Москва 1995; warto w tym kontekście 

wymienić książkę poświęconą ostatniemu etapowi życia poetki - Maria Biełkina, Losy 
pokrzyżowane. O ostatnich latach życia Maryny Cwietajewej i jej bliskich, przeł. Rozalia 
Lasotowa, Wroclaw-Warszawa-Kraków 1997, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wizerunek Mariny Cwietajewej jest pełen ekspresji, pisarka odmalo
wała tę postać w perspektywie doświadczenia jakiejś tragiczności, jakiejś 
wolności, jako głosu imperatywu kategorycznego, który dochodzi do 
poetki i kieruje jej losem. Ubolewa nie tylko nad tragicznym końcem, ale 
i nad spuścizną poetki, która została skradziona. Na przestrzeni dziesię
cioleci dochodziło tylko do sporadycznych wydań jej utworów, na szczę
ście trafiały one do samizdatu; w druku zaczęły się pojawiać, „przebijając 
ukradkiem, we fragmentach”, od drugiej połowy lat 50. Czukowska, pi- 
sząc o śmierci Cwietajewej podkreśla, że prześladowanie polityczne, 
rozczarowanie ideologią, „obrzydliwe znużenie” - to bezpośrednie przy
czyny, które doprowadziły poetkę do samobójstwa. W tym kontekście 
warto przytoczyć opinię Pastemaka zawartą w jego autobiografii.

„Marina Cwietajewa przez cale życie pracą broniła się przed pospolitością, 
a gdy się jej wydało, że jest to niedopuszczalnym zbytkiem, że ze względu na sy
na powinna chwilowo złożyć w ofierze swą porywającą pasję i trzeźwo rozejrzeć 
się dokoła, ujrzała nieprzesiany przez twórczość chaos, do którego nie przywykła, 
nieruchomy, bezwładny, przeraziła się i nie wiedząc, dokąd uciec przed przeraże
niem, w pośpiechu ukryła się w śmierć, wsadziwszy głowę w pętlę, jak pod po
duszkę”175.

Na temat trzech podstawowych wersji motywacji samobójstwa poetki 
pisze Irma Kudrowa176 w książce Śmierć Mariny Cwietajewej. Czukow
ska skłania się ku drugiej, przytoczonej przez autorkę wersji - ciężkie 
doświadczenia ostatnich lat doprowadziły poetkę do rozpaczy, sytuacji 
bez wyjścia, stały się przyczynąjej „choroby na śmierć”.

„Przedśmiercie - przypomina tragedię, a raczej szkic do niej - przedstawia 
los, który się spełnia; śmierć, ku której Cwietajewa dążyła od dawna. Trudno 
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przybliżyć i wyjaśnić czas przed samobójstwem. Czukowska stara się opisać 
swoją bohaterkę, lecz ona pozostaje nieprzenikniona, nieoswojona”177.

1771. Misiak, Cwietajewą, „Zeszyły Literackie” 1993, R. XI, nr 41, s. 179.
178 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 3, s. 42.
179 Tamże, s. 32.

Wydaje się, że ta ocena nie do końca jest słuszna, „wina” leży także 
po stronie autorki wspomnień, choć dla niej samej kontakt z Mariną 
Cwietajewą stał się źródłem głębokiej zadumy nad istotą spotkania 
z „drugim” w wymiarze realizacji własnego ,ja”.

Lidia Komiejewna miała krytyczny stosunek do wspomnień jako ga
tunku literackiego. W trzecim tomie Zapisków o Annie Achmatowej wy
raża pogląd, że fakty ulegają pewnym zniekształceniom.

„Powiedziałam, że wspomnienia zawsze są pozbawione dokładności, wierno
ści, a nawet jeśli autorzy nie mają specjalnego zamiaru kłamać - według mnie - 
listy są dokładniejsze, można na nich bardziej polegać niż na wszelkich memu- 
arach. Zacytowałam Hercena (najbardziej zajadłego memuarystę).

Listy - to więcej niż wspomnienia, w nich jest zapieczona krew wydarzeń, to, 
co zaszło, tak, jakby było, zatrzymane i niezniszczalne”178.

Podstawą wspomnień Przedśmiercia jest, jak zaznaczono wyżej, kon
kretny zapis sporządzony przez autorkę w atmosferze zaskoczenia wia
domością o nagłej, tragicznej śmierci poetki.

W Zapiskach o Annie Achmatowej pod datą 22 lutego 1963 roku, au
torka, wspominając o wieczorze, na którym Achmatowa czytała wiersze 
Arsienija Tarkowskiego poświęcone pamięci Mariny Cwietajewej, pisze:

„(Trzeba będzie nabrać odwagi i opowiedzieć Arsienijowi Aleksandrowiczo
wi o moim spotkaniu z Cwietajewą w Czystopolu, w wigilię końca. Mam to 
gdzieś zapisane)”179.

Tym, co wyróżnia wspomnienia Czukowskiej, spośród tego typu do
kumentów autobiograficznych, jest mocne osadzenie w faktach, oparcie 
na sporządzonych wcześniej notatkach, listach (np. zachowała ponad 290 
listów od ojca); czasem autorka wykorzystuje fragmenty utworów osób, 
o których pisze, wprowadzając je w tkankę własnych wspomnień. 
W przypadku Przedśmiercia materiał zaczerpnięty z notatnika Cwietaje
wej koresponduje z przedstawionym przez autorkę wspomnień stanem 
duszy poetki, zgodnym z jej własnymi odczuciami i oceną sytuacji 
w ostatnich dniach przed samobójstwem. Warto na koniec zaznaczyć, że 
Czukowska w swoim szkicu wspomnieniowym opisuje spotkanie jako 
fakt, który pozostawił głęboki ślad w jej psychice. Opis spotkania 
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z Cwietajewą, jako wydarzenia w życiu pisarki, w sensie czegoś ważne
go, co dzieje się w świecie osób, zawarty w skondensowanej formie 
wspomnień, uzyskał właściwą rangę po wielu latach. Jego dramatyzm 
odciska się mocniej na portrecie poetki, gdyż konfrontacja postaw i hory
zontów aksjologiczno-moralnych świadczy o tym, że jeden z partnerów 
spotkania nie potrafił przezwyciężyć swojej niemocy.

W stronę portretu literackiego

Boris Pasternak

Lidia Komiejewna po raz pierwszy zetknęła się przypadkowo z Bori
sem Pasternakiem w Pieriediełkinie w 1939 roku. Spotkanie to odtwo
rzyła na podstawie notatki z początku lat 60., w której podkreśla niezwy
kłą ciekawość, z jaką pisarz obserwował samochód, szofera i ją, kiedy 
wskazywał drogę do daczy Czukowskiego. Pisze o tym we Fragmentach 
z dziennika (Otrywki iz dniewnika), wydanych pośmiertnie w 2000 ro
ku180. W tej części notatek poświęconych autorowi powieści Doktor Zy- 
wago znajdują się zapisy od lutego 1947 do 2 czerwca 1960 roku, przy 
czym jest ich niewiele. Inne wspomnienia o Pasternaku są rozsiane 
w Zapiskach o Annie Achmatowej; obszerną relację o jego śmierci znaj
dujemy także w Procesie wykluczenia.

180 Л. Чуковская, Борис Пастернак [w:] Сочинения в 2 томах. Том 2. Процесс 
исключения. Публицистика. Отрывки из дневника. Стихотворения. Письма, Москва 
2000, „Гудьял-Пресс”, s. 229.

Wzajemne kontakty poprzez Annę Achmatową, ojca, zaproszenia na 
wieczory literackie urządzane potajemnie w cudzych mieszkaniach, gdzie 
pisarz czytał swoje utwory, relacje innych literatów na jego temat tworzą 
wizerunek człowieka niezwykłego, przy czym autorka charakteryzuje 
postać poety i pisarza, nie uchylając się od odkrywania stosunków osobi
stych, animozji literackich, zwłaszcza na kartach drugiego tomu dzienni
ka; interesuje się jego sytuacją osaczenia aż do momentu śmierci; stara 
się przedstawić także w sposób obiektywny jego osobowość, wkraczając 
w obszar ówczesnych kontaktów i znajomości, spraw i relacji intymnych.

Wizerunek Pasternaka pojawia się głównie w kontekście biografii 
Achmatowej, podobnie jak i pozostałe portrety wybitnych twórców lite
ratury rosyjskiej.

Postać Pasternaka znajduje się w polu zainteresowań Czukowskiej już 
od pierwszego tomu i pierwszych stron Zapisków o Annie Achmatowej. 
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Poetka spotykała się z rodziną Pasternaków od końca lat 30., o czym 
świadczy jej pobyt u Pasternaków w Moskwie w roku 1939, w związku 
ze staraniami o zwolnienie aresztowanych: Lwa Gumilowa i Nikołaja 
Punina181. W jednej z pierwszych notatek przytacza fragmenty rozmowy 
na temat wiersza Achmatowej pod tytułem Boris Pasternak (1936)18 , 
gdzie powołuje się na uwagi samego Pasternaka dotyczące strof, które nie 
zyskały jego aprobaty. Właściwe relacje na temat powiązań autora Dok
tora Żywagi z Achmatową pojawiają się dopiero w kolejnym tomie 
dziennika. Autorka nawiązuje do Pasternaka w związku z pomyślną 
wówczas sytuacją materialną Achmatowej, tj. w 1953 roku. W maju te
goż roku poetka poruszyła kwestię starego długu (osiem tysięcy rubli), 
który wreszcie można i należało zwrócić pisarzowi: „Boris Leonidowicz 
jest człowiekiem szlachetnym, dobrym, pomaga wielu ludziom, zesłań
com i nie tylko, do tego utrzymuje dzieci Olgi Wsiewołodowny”183 184 - 
wspominała Achmatowa. W swoich zapiskach Czukowska odkrywa rela
cje rodzinne, np. żona Pasternaka, Zinaida, była od lat przekonana, iż 
pisarz utrzymuje materialnie Achmatową, wspomina o stosunku Paster
naka do Olgi Ilińskiej, jego ówczesnej przyjaciółki, której niezbyt po
chlebną charakterystykę zamieszcza w drugim tomie zapisków.

181 Л. Чуковская, Записки, t. 3, s. 594.
182 Tamże, t. 1, s. 17,221-222.
183 Tamże, t. 2, s. 23.
184„Страшная у него жизнь. Представьте себе, он не слыхал до сих пор о смерти 

Лозинского! Где же он живёт, кого видит?”, dz.cyt., s. 70.

Opisane w dzienniku kontakty wybitnych poetów - Achmatowej i Pa
sternaka - świadczą o układach przyjacielskich. Achmatowa pozostawała 
w bliskich stosunkach z całą rodziną Pasternaków, choć od lat 50. coraz 
bardziej skomplikowany stawał się jej stosunek do pisarza. Czukowska 
swoje oceny często konfrontowała z sądami Achmatowej, np. poetka, 
oceniając sytuację Pasternaka, zauważa wówczas, że choć jest wielki, 
cierpi z powodu pychy, a brak kontaktu z szerszym audytorium czytelni
ków i słuchaczy stanowi okoliczność, której nie potrafi przezwyciężyć. 
W maju 1955 roku powiedziała na jego temat:

„Starzeje się z dnia na dzień. Praca nad ukończeniem powieści zabiera mu 
wszystkie siły, oddaje się jej ostatecznie, odgradzając od całego świata”18,1.

Wspólne umiłowanie poezji nie wykluczało ich rywalizacji zawodo
wej. Sympatia Achmatowej do Pasternaka łączyła się z uwielbieniem dla 
jego wierszy. Pasternak imponował jej nie tylko jako poeta, ale podobał 
się również jako mężczyzna. „Wygląda olśniewająco: błękitna marynar
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ka, białe spodnie, gęsta siwizna, twarz szczupła, żadnych obrzęków, 
i pięknie zrobione zęby...” - odnotowała wrażenia z sierpnia 1956 roku.

W styczniu 1957 roku, kiedy Achmatowa odwiedziła Borisa Pasterna- 
ka w Pieriediełkinie, zauważyła jego drażliwość na punkcie rzekomych 
plagiatów, przejmowania przez innych twórców jego własnych tematów 
i tytułów, wyczuwając również aluzję do siebie; „Zupełnie zadufany 
w sobie. Nie widzi już nikogo i niczego”185. Rywalizacja na polu poezji 
przybierała na ostrości w drugiej połowie lat 50. Już wcześniej, kiedy 
w roku 1953 wydano Fausta w przekładzie Pastemaka, co stało się oka
zją do ważnego spotkania towarzyskiego w środowisku literackim, poetka 
nie wzięła udziału w tym spotkaniu. Opublikowanie Fausta, według 
Achmatowej, stanowiło znaczące wydarzenie w biografii pisarza, który 
miał powiedzieć: „Od tego dnia zależy, czy warto żyć!”186.

185 Tamże, s. 178.
186 Tamże, s. 33.
187 Tamże, s. 169.
188 Tamże, s. 43.

Achmatowa oburzyła się na Pastemaka, gdy oświadczył, że dopisał do 
Doktora Żywagi jeszcze piętnaście nowych wierszy wyłącznie ze wzglę
dów materialnych, gdyż jego przyjaciółka Olga llińska domagała się 
sumy pieniędzy identycznej, jaką otrzymała żona. Poetka ironizuje: „Ja
kie to szczęście dla kultury rosyjskiej, Borisie Leonidowiczu, że były 
panu potrzebne również «równoległe pieniądze»”187. Jej ironia była wy
wołana nonszalancją Pastemaka - takiej postawy nie dopuszczała Ach
matowa w stosunku do poezji. Czukowska w dzienniku odkrywa mean
dry tej przyjaźni, między innymi wspomina, jak niełatwo przyszło poetce 
pogodzić się z faktem, że Pasternak nie przybiegał już z każdym wier
szem do niej, co więcej, zagubił nawet ofiarowany mu egzemplarz Po
ematu bez bohatera z dedykacją „Pierwszemu poecie Rosji”.

W przypadku Pastemaka opis sytuacji i działań poety w kontekście 
towarzyszących mu okoliczności wiąże się z momentem refleksji nad 
istotą poezji, z oceną jego twórczości, którą Achmatowa coraz częściej 
krytykuje. Autorka Requiem, odkrywając stan załamania u Pastemaka, 
kiedy zwątpił w swoje siły twórcze, miał poczucie, że stał się nikim, od
powiada pocieszająco:

„Drogi przyjacielu, bądź spokojny, jeślibyś nawet w ciągu ostatnich 10 lat ni
czego nie napisał, to bez znaczenia - jesteś jednym z największych poetów Euro
py XX wieku”188.
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Warto w tym kontekście przytoczyć opinię poety na temat własnych 
wierszy cytowaną w dziennikach. Pisarz w roku 1958 przedstawił zadzi
wiający sąd o swojej poezji:

Wiersze - to bzdura - powiedział otwarcie. Dlaczego ludzie zajmują się 
moimi wierszami, nie rozumiem. Czuję zażenowanie, kiedy takiej błahostce oka
zuje uwagę pani ojciec. Jedyne, co ma znaczenie w moim życiu - to powieść. Jest 
nieprawdą, jakoby powieść ceniono tylko ze względów politycznych. To kłam
stwo. Książkę czytają i kochają”189.

189 Tamże, s. 255.
190 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 2, s. 123.
191 Л. Чуковская, Отрывки из дневника [w:] Сочинения, dz.cyt., s. 243.
192 Por. J. Tischner, Fenomenologia spotkania, „Analecta Cracoviensia” 1978, nr X.

Wizerunek poety jest tworzony w sposób komplementarny; obok wła
snej opinii, autorka cytuje uwagi na jego temat i sądy innych osób doty
czące twórczości poety, przede wszystkim Achmatowej. Przypomnijmy 
dla przykładu wypowiedź zarejestrowaną w dzienniku pod datą 
30 grudnia 1955 roku:

„Kiedyś w Leningradzie Anna Andriejewna mówiła mi, że w wierszach miło
snych Pasternaka pojawia się zwykle obraz miłości, a nie obraz kobiety, do której 
się zwraca. «A oto w Spotkaniu - powiedziałam - bardzo wyraźnie widać kobietę. 
Mamy tutaj nie tylko portret uczucia, ale i portret bohaterki».

- Nauczył się - zgodziła się Anna Andriejewna. - To mu przyszło najtrudniej. 
Wcześniej umiał tylko pisać o przyrodzie, o miłości i o sztuce. Nie o ludziach"190.

Lidia Korniejewna polemizowała z tym poglądem.
Wspólnota przyjaźni, jaka zarysowuje się na podstawie omawianych 

relacji, ma swoje odniesienie do płaszczyzny psychologiczno-emocjo- 
nalnej i świata wartości. Można mnożyć przykłady dotyczące wzajemne
go stosunku Achmatowej i Pastemaka: od opisu pospolitych sprzeczek 
i małych ludzkich zazdrości, odsłaniających prawdziwe oblicze człowie
ka, do opisów, które pozwalają na interpretację wzajemnych kontaktów 
wielkich poetów rosyjskich w aspekcie odkrywania osobowej tożsamości, 
daru obcowania z jakąś tajemnicą. Czukowska utrwaliła przebieg wspól
nego spotkania Achmatowej z Pasternakiem w maju 1954 roku, kiedy 
była świadkiem ważnej rozmowy:

„Ich twarze zwrócone ku sobie: jej wydawała się nieruchoma, a jego - gorąca, 
otwarta i nieszczęśliwa. Słyszałam na przemian ich głosy”191.

Filozof w Fenomenologii spotkania192 zauważa, że pokazanie twarzy 
drugiemu człowiekowi oznacza zaufanie; zaufanie jest postawą właściwą, 
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naturalną, realizującą osobowy charakter bytu ludzkiego względem in
nych ludzi. Twarzy przeciwstawia maskę i zasłonę. W tym aspekcie 
twarz jest wyrazem autentyczności, zawierzenia siebie drugiemu, otwar
tości wobec bliźnich. Taki charakter relacji poprzez opis twarzy udało się 
uchwycić pisarce na „gorąco”. W innym miejscu notatek czytamy: 
„W obecności ich dwojga, jak na jakiejś nowej planecie, oglądałam inny 
świat”193.

193 Л. Чуковская, Отрывки, dz.cyt., s. 244.
194 Por. J. Bukowski, Zarys filozofii spotkania, dz.cyt., s. 5.
195 Л. Чуковская, Отрывки из дневника [w:] Сочинения, dz.cyt., s. 244.
196 Tamże, s. 217.

Tu z kolei sytuacja wydarzenia, jakim jest spotkanie, wskazuje na 
przeżywanie swego doświadczenia na zupełnie innym niż dotychczas 
poziomie realności - człowiekowi odkrywa się nowy świat, „odsłaniają 
mu się nowe wymiary i obszary bytu”194.

Szacunek dla osobowości drugiego człowieka przejawia się w mo
mencie wzajemnego z nim kontaktu i w odniesieniu do Pastemaka nie 
wynika wyłącznie z zafascynowania jego osobowością jako twórcy. 
W przypadku portretu Pastemaka w codzienne życie w określonym śro
dowisku wkracza zainteresowanie drugim człowiekiem jako fenomenem, 
dlatego też stosunek pisarki do poety nie ograniczył się tylko do po
znawczego pola obserwacji. Pragnie ona odkryć własną prawdę, prawdę 
osoby, w bezpośrednim spotkaniu.

„I oni razem, i wyczuwalny upływ czasu, jakby czas zatrzymał się dzisiaj tu, 
w tym domu. I ja także - trzeba odejść i nie można odejść.

Pokój napełniony jego głosem wzburzonym, dźwięczącym, dla którego jest za 
mały. Głos ten sam, choć on nie ten sam. Dawno go nie widziałam. Wszystko, co 
było w nim zachwytem, stało się cierpieniem. Sierpień:

To prieżnij gołos mój prowidczeskij
Zwuczał, nie tronutyj raspadom”195.

Wspólnota cierpienia stanowi Universum, w którym człowiek odnaj
duje drugiego we wspólnym czasie doświadczania bólu. W dzienniku od 
stycznia 1958 roku pojawiają się notatki na temat pogarszającego się 
stanu zdrowia Borisa Pastemaka. Czukowska odnotowała:

„Przyjeżdża po trzech lekarzy w ciągu dnia, a najprostsze analizy niezrobione 
i prawdziwej diagnozy nie ma. Ból straszny, krzyczy tak, że słychać go w sadzie. 
Powiedział do Kornieja Iwanowicza, który był u niego trzy minuty: «Myślę 
o tym, żeby dobrze umrzeć... Przecież zrobiłem w życiu wszystko, co chciałem... 
Byle tylko oderwać się od tego bólu...»”196.
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We Fragmentach dziennika autorka wspomina inne odwiedziny Bori
sa Pasternaka u ojca. W czasie tej wizyty odniosła wrażenie,

że wygląda wspaniale: opalony, z szeroko otwartymi oczami, odmłodzony, 
siwy, ładny. I zapewne stąd, że jest piękny i młody, tragedia, której ślady zazna
czyły się w ostatnich latach na jego twarzy, stała się jeszcze bardziej wyraźna. Nie 
zmęczenie, nic starość, lecz Tragedia, Życie. Los.

I jeszcze nowość: jego oddalenie od wszystkich. Jest samotny - wyobcowany. 
Dlaczego? Mocą swego geniuszu?

Ten potężny i szczodry blask towarzyszył mu zawsze. Co wyrażał? Życie? 
Los? Fatum?

Teraz jego twarz, pomimo opalenizny i zdrowia, w sobie właściwy sposób jest 
nie mniej straszna niż u Zoszczenki. Lecz patrząc na tamtego, od razu zauważasz 
chorobę. Michaił Michajlowicz jest chudy, ruchy ma niepewne, zapadnięta skroń, 
żałosny uśmiech. On - «na pól zniszczony, pól mieszkaniec mogiły». A Boris Le- 
onidowicz jest piękny, odmłodzony, mówi głośno, podniecony - a śmierć na twa
rzy”1’7.

197 Tamże, s. 246-247.
198 Tamże, s. 50.

Przedstawiony tu portret Pasternaka jest zorientowany na wymiar im- 
manentny i transcendentny - człowiek w obliczu śmierci. Jest to temat, 
który szczególnie mocno wyraża się w poezji Lidii Korniejewny.

Autorka, choć skupia swoją poznawczą uwagę na obiekcie, chociaż 
interesuje ją tembr głosu Pasternaka, niezmieniony, ciągle ten sam, pod
czas gdy jego wygląd zewnętrzny uległ radykalnej zmianie, nie traci nig
dy z pola widzenia podmiotowego charakteru człowieka. Jej opis wyglą
du zewnętrznego poety, gdy nie dostrzega już w Pasternaku „dostojnej 
starości”, lecz zmęczonego starca, pozbawiony jest cech faryzeizmu; 
spontaniczność i szczerość wypowiedzi przeczą zasadzie przypisywania 
człowiekowi określonych ról:

„Zgarbione plecy, ruchliwość, która do niedawna wydawała się młodzieńcza, 
teraz wydaje się starcza, nienaturalna. Grzywka również nienaturalna. I kurteczka. 
A wyraz cierpienia w zmęczonych oczach - straszny. Jego wkrótce nie będzie 
z nami - to pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy”197 198.

We Fragmentach dziennika autorka relacjonuje swoje spotkania z po
etą, które niosły z sobą istotne treści w aspekcie poznawczym, a w sferze 
emocjonalnych kontaktów zarysowywały pewne wybory moralne - 
szczególnie bolesna była kwestia nieuczestniczenia w zebraniu, na któ
rym wykluczono Pasternaka z szeregów Związku Pisarzy - oraz próby
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dotarcia poprzez świat poezji do drugiego człowieka. Sztuka stanowiła 
podstawową płaszczyznę wspólnego porozumienia.

Wiele miejsca w dziennikach zajmują refleksje dotyczące twórczości 
Pasternaka; pewne kontrowersje budziła jego powieść. Achmatowa kry
tycznie oceniła Doktora Żywago.

„W rozmowie o Doktorze Żywago (o którym Anna Andriejewna znowu wy
powiadała się w sposób ironiczny) powiedziałam mimochodem, że Pasternak sil
nie podkreśla każde przypadkowe podobieństwo: to czas ten sam, to miejsce, wi
dać, nadaje tym analogiom szczególne znaczenie.

- Tak - odpowiedziała Anna Andriejewna - życie wskazuje na ich bogactwo, 
ale nic z tego nie wynika”199.

199 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., s. 239.
200 Tamże, s. 220.
201 Tamże, s. 259.
202„И каких близких и каких товарищей поставил он в трудное положение? 

Лагерь сыновьям не грозит. Зинаида Николаевна давно уже далекая. Ольга? Ольгу 
мне не жаль. Собратья по перу?... Половина членов Союза искренне ненавидит 
Пастернака за его независимость, треть равнодушна и совершенно не догадывается, 

W trakcie rozmowy z poetką na temat powieści Czukowska wskazała 
na genialny pejzaż, wspaniałe odzwierciedlenie roku 1905 i lat młodości 
pisarza. Zgadza się jednak z Achmatową, że główni bohaterowie to nie 
postaci żywe, lecz schematy. Razi ją również język nasycony elementami 
mowy potocznej, odbijający nie tyle cechy stylu, ile obsceniczność auto
ra; trudno jej uwierzyć, że wszystko to wyszło spod pióra Pasternaka. 
Czukowska cytuje:

„«Po wejściu na ganek, okaleczony, wyzionął ducha». I to pisze autor Sierp
nia !

- W jednej z włoskich gazet - powiedziała Anna Andriejewna, nie słuchając 
przecież mojego zdania - wydrukowano artykuł pod tytułem Nieudane arcydzie
ło''200.

Achmatowa potwierdzała tezę o nieudanym arcydziele, starała się 
objaśnić, dlaczego tak się stało.

„Boris zaprzepaścił siebie. Stąd i powieść słaba, oprócz pejzażu. Mówiąc 
szczerze, to nieudany utwór w stylu drugiego tomu Martwych dusz Gogola!... 
z tego powodu też, w tak straszne położenie postawił swoich bliskich i przyja
ciół”201.

Poglądu na temat rzekomej krzywdy, wyrządzonej przez dzieło Pa- 
stemaka najbliższemu otoczeniu, nie podzielała Czukowska202.
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Achmatowa była natomiast przekonana o genialności poezji Pasterna- 
ka:

..Wspaniały człowiek i boski poeta. Lecz stało się z nim to, co z Gogolem. 
Tołstojem, Dostojewskim: pod koniec życia postawił siebie ponad sztukę”203.

кто он - а остальные, постигающие, те не ему должны предъявлять свой счёт”;
Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 2, s. 259.

203 Tamże, s. 283.
204 Tamże, s. 206-207.

Portret Borisa Pastemaka autorka buduje z wielu elementów, takich 
jak: wygląd, psychika i cechy charakteru, fakty biograficzne i stan zdro
wia, wypowiedzi na temat twórczości, ocena talentu, informacje o trud
nościach związanych z publikacją Doktora Żywago. Notatka dotycząca 
odwiedzin pisarza w Pieriediełkinie na początku 1957 roku zawiera jesz
cze nadzieję na możliwość publikacji utworu w wydawnictwie Goslit, 
natomiast kolejna zapiska z 22 września 1957 roku ujawnia już przykre 
konsekwencje grożące mu w związku z zamiarem drukowania powieści 
za granicą, wprowadza czytelnika w atmosferę kolejnej nagonki ideolo
gicznej opisanej w dzienniku.

„Powiedziała mi, że ci włoscy komuniści, którym Pasternak przekazał swoją 
powieść, wyszli z partii komunistycznej. (A niech ich diabli porwą!) Teraz nasze 
władze żądają od niego, prawie że pod groźbą wykluczenia ze Związku, żeby 
odebrał swoją powieść. Jest przestraszony i rozkojarzony. Napisał do Włoch”204.

Pisarka śledzi dyskusje wokół nowej książki. Jej notatki dotyczące 
Doktora Żywago koncentrują się przeważnie na reakcjach ludzi związa
nych z literaturą; nurtował ją zwłaszcza moralny wymiar sprawy Paster- 
naka. Właśnie sprawa Pastemaka, w związku z otrzymaniem przez niego 
Nagrody Nobla, zmusza ją do podejmowania wysiłków, które wiążą się 
z dążeniem ku najwyższym wartościom, w przyjętym przez Czukowską 
systemie wartości. Pisarce nie daje spokoju fakt, że jako członek Związku 
Pisarzy nie uczestniczyła w zebraniu, nie wyraziła swojego sprzeciwu 
wobec usunięcia Pastemaka - i w ten sposób milcząco przyzwoliła na 
dalsze akty represji.

Autorka jednakowo ocenia postępowanie całego środowiska literatów, 
nazywając ich stosunek do Pastemaka - zdradą. Co więcej, wszyscy 
w równej mierze ponoszą winę za jego śmierć.

„Tak, wszyscy jesteśmy mordercami: i ci. co byli na zebraniu, i ci, co podob
nie jak ja, zrobili unik, nie przyszli (a trzeba było przyjść i krzyczeć)... Tak «nasze 
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życie społeczne jest smutne» - to powiedziane zbyt łagodnie, w każdym razie, je
śli wziąć pod uwagę nasze obecne życie”205.

Tamże, s. 348.
206 A. Szostek M1C, Z etyki życia, miłości i społecznego zaangażowania [w:J Wokół 

godności prawdy i miłości, dz.cyt., s. 234.

Jak widać, Czukowska, pomimo poczucia wstydu, nie rezygnuje 
z osądu moralnego. Mamy tu do czynienia z sytuacją, którą możemy 
opisać w aspekcie społecznych i obyczajowych uwarunkowań wstydu, 
gdzie wstyd może odwodzić od zachowań, które kwalifikujemy ujemnie. 
Pisarka nie chce jednak usprawiedliwić swej moralnej i aksjologicznej 
niemocy. Nie zasłania się chorobą ojca. Jej odwiedziny u Pasternaka 
w tragicznym dniu, kiedy usunięto go ze Związku, miały właśnie na celu, 
jak się wydaje, spotkanie twarzą w twarz, aby odkryć siebie i móc urze
czywistnić te wartości. Zaistniała wówczas sytuacja przypominająca 
szczególny dialog, w którym dokonuje się wzajemne poznanie i zbliżenie 
osób. Jednak brak

„(...) oczekiwanej odpowiedzi-aprobaty (np. zdawkowe podziękowanie za to, 
w co dawca włożył całego siebie) utrudnia bądź wręcz uniemożliwia osiągnięcie 
tego stopnia zbliżenia, jaki pragnął zaproponować dawca. Z darem ma się tu rzecz 
podobnie, jak z oznakami serdeczności i innymi gestami, które jakby swe pełne 
«usprawiedliwienie» uzyskują dopiero po odpowiednio aprobującej reakcji tego, 
do kogo są skierowane”206.

Jeśli przeanalizujemy opis przedstawionej przez pisarkę w dzienniku 
sytuacji, to łatwo zauważyć, że w tym przełomowym momencie Paster
nak, pomimo prób nieludzkiego z nim postępowania, zdobył się na od
wagę, na przyjęcie godnej postawy wobec wrogów i przyjaciół. Dopiero 
później, pod wpływem osób z bliskiego otoczenia, dobrowolnie potwier
dza stawiane mu zarzuty, jako wygodniejszy i bezpieczniejszy w porząd
ku codziennego życia sposób istnienia. Konsekwencją tej postawy były 
opublikowane w prasie listy Pasternaka. Czukowska jest świadoma, że 
pisarz, chcąc pozostać sobą i kierując się wewnętrznymi nakazami swo
jego ,ja” aksjologicznego, by realizować to, co ono nakazuje, wbrew 
opinii otaczającego środowiska, musiał się liczyć z atakiem, a opór groził 
poważnym konfliktem z władzą. Jej spotkanie z Pasternakiem w Pierie- 
diełkinie jako akt otwarcia na drugiego człowieka, wobec którego po
czuwała się do winy, mogło nadać sens jej moralnym wysiłkom, jednak 
pomimo ogromnego przeżycia ze strony pisarki, nie zaistniał, jak się 
wydaje, warunek pełnej wzajemności. Stąd też szczególnie boleśnie 
uświadamia sobie odczuwany wówczas niepokój, jako fakt, który towa
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rzyszył jej przez całe dalsze życie i stał się, również we wspomnieniach, 
jednym z najbardziej dręczących ją wyrzutów. Czukowska odwiedziła 
pisarza w tym feralnym dniu, była pierwszą osobą, która przyniosła ową 
tragiczną wiadomość. Idąc, czuła się jak człowiek na okupowanym tere
nie, gdzie każda nawet znajoma, twarz wywołuje uczucie strachu.

„Poznając mnie, przyspieszył kroku i objął.
- Wyrzucili mnie? - zapytał.
Kiwnęłam głową.
- W gazetach już są artykuły... i to wszystko? Nie miałem jeszcze poczty.
- Nie, tylko samo postanowienie. Popatrzyłam nieśmiało”207.

207 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 2, s. 253.
208 Tamże, s. 255-256.

Czukowska, opisując to spotkanie, zwraca szczególną uwagę na twarz 
pisarza. Wizerunek buduje na podstawie detali w jego wyglądzie - „po
żółkła twarz, błyszczące oczy, starcza szyja” . W zachowaniu pisarza 
dostrzega czający się strach. Zauważyła także, kiedy wyszli z domu Pa- 
sternaka, bowiem chciał zadzwonić do Moskwy z tutejszej poczty, a Li
dia Korniejewna zaproponowała, by skorzystał z telefonu na ich daczy, że 
pusta, otwarta przestrzeń na pewnym odcinku drogi sprowokowała go - 
zaczął spoglądać w stronę krzaków i kanału.

Jak dziwnie - powiedział, jakby dokładnie potwierdzając moją myśl - nie 
ma nikogo, a wydaje się, że ktoś nas śledzi.

- Widmo? - powiedziałam. - To, prześladujące Błoka, czy niedawno nas, 
zresztą wszystko jedno (...). Podchodziliśmy do naszej daczy. Czterech siedziało 
w samochodzie, rozwalili się na siedzeniach, już nie zakrywali twarzy gazetami, 
otwarcie patrzyli na nas. Jeden nawet wychylił się. Oni są jakimś - okiem? Nie. 
Blok ma rację, jeśli by to byli tylko oni sami, to nie mogło być tak dziwnie ani tak 
strasznie. Oko starego widma...”208.

Pisarz miał świadomość, że jest obserwowany. Był nieobecny na ze
braniu, przekazał telefonicznie wiadomość, że źle się czuje oraz poinfor
mował o zrezygnowaniu z nagrody na korzyść Światowego Komitetu. 
Wywołało to natychmiastową reakcję - przysłano do Pieriediełkina eta
towego lekarza. Według Pasternaka, oznaczało to nie tyle sprawdzenie 
jego faktycznego stanu zdrowia, ile początek „śledztwa”.

Portret Borisa Pastemaka zawiera w sobie elementy charakterystyki, 
służące także refleksji nad sytuacją twórcy wobec prześladowań ze strony 
władzy. Czukowska opisuje reakcję Achmatowej, która już wcześniej to 
wszystko przeżyła i miała nadzieję, że stare czasy odeszły w niepamięć.
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„Ku memu zdziwieniu, była wstrząśnięta - to byl szok, tak właśnie! Innego 
słowa nie znajduję - do określenia tego, co wczoraj widziałam na własne 

v209oczy .

Pisarka na kartach dziennika dokładnie śledziła przebieg antypaster- 
nakowskiej kampanii oraz odnotowała ostatnie pożegnanie z pisarzem 
(umarł wieczorem 30 maja 1960 roku w Pieriediełkinie), oddając atmos
ferę tego tragicznego w dziejach Rosji odejścia, w postaci suchej, obiek
tywnej relacji zawartej w Procesie wykluczenia* 210 oraz na kartach drugie
go tomu Zapisków i w notatkach zamieszczonych we Fragmentach 
dziennika. Autorka, podejmując problem martyrologii inteligencji rosyj
skiej, traktuje pisarza jako kolejnego męczennika - Pasternak dostatecz
nie dużo cierpiał, aby umrzeć:

2m Tamże, s. 258.
210 Por. Л. Чуковская, Процесс исключения [w:] Избранное, dz.cyt., s. 526-530.
211 Tamże, s. 335.
212 Tamże, s. 235.

„(...) jego śmierć - jest kolejnym potwierdzeniem teorii wiążącej raka ze wstrzą
sami wywołanymi w systemie nerwowym.

Dla urodzonego w koszuli Pasternaka było bardziej bolesne, niż dla innych 
obywateli, kiedy zdzierano ją razem ze skórą”211.

W pogrzebie uczestniczyło około półtora tysiąca ludzi, którzy - we
dług Czukowskiej - mieli świadomość, że chowają poetę-męczennika.

„Słowo nie zostało wypowiedziane, lecz hołd dla męki człowieka i jego losu, 
głos męczeństwa słychać było w milczeniu”212.

Autorka poświęca uwagę całej ceremonii pogrzebowej. W Procesie 
wykluczenia w sposób syntetyczny, w formie kalendarium wydarzeń, 
zarysowuje ponadto przebieg represji, poczynając od 1946 roku, słynnego 
Postanowienia CK, a kończąc na przykrych konsekwencjach związanych 
z otrzymaniem Nagrody Nobla i usunięciem ze Związku Pisarzy. To, co 
w Procesie wykluczenia występuje w formie skondensowanej, znajduje 
pełniejszy opis na stronicach Zapisków o Annie Achmatowej

Warto w tym kontekście przypomnieć, że pod koniec lat 80. Czukow- 
ska brała udział w opracowaniu tematów do twórczej analizy historii 
tekstu powieści Doktor Żywago. Przygotowała do zbioru Boris Pasternak 
we wspomnieniach własną relację o laureacie Nagrody Nobla usuniętym 
ze Związku Pisarzy.

Portret Pasternaka, przedstawiony na szerokim tle zjawisk społecz
nych, wtopiony jest w biografię środowiska literackiego, w którym 
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pierwsze miejsce należy do Anny Achmatowej i powiązany jest zwłasz
cza z jej biografią. Obraz środowiska, zdominowany przez kilka postaci, 
w tym i samego Pasternaka, choć pisarka rzadko oddaje mu głos, kon
centrując się przede wszystkim na relacjach innych osób na jego temat, 
odzwierciedla wspólnotę ludzi doświadczających podobnych przeżyć 
przy realizacji posłannictwa w akcie wierności wobec drugiego człowie
ka, wartości, spraw, idei. Wizerunek autora Doktora Żywago w dzienni
kach Czukowskiej został umieszczony na szerszym tle dziejów inteligen
cji rosyjskiej, co w znacznym stopniu rozsadza ramy portretu środowi
skowego.

Pełniejsze, bardziej wyraziste charakterystyki postaw twórczych, które 
uwzględniają także istotne cechy charakterologiczne, zawierają kolejne 
portrety: Aleksandra Sołżenicyna, Josifa Brodskiego, a przede wszystkim 
Anny Achmatowej.

Aleksander Sołżenicyn

Wizerunek Aleksandra Sołżenicyna został w sposób sugestywny 
przedstawiony w Procesie wykluczenia-, również w utworach publicy
stycznych autorka poświęciła wiele miejsca jego działalności literackiej. 
W przypadku Sołżenicyna, podobnie jak we wspomnieniach o Marinie 
Cwietajewej, opisuje ważny dzień i znaczące spotkanie w swoim życiu 
z perspektywy czasu. Sucha relacja zapisanej rozmowy i uwagi dotyczące 
zachowania pisarza stanowią tu podstawowy materiał o randze doku
mentu. Rozmowa odbyła się w Pieriediełkinie 9 stycznia 1974 roku wie
czorem. Sołżenicyn bywał już w domu Czukowskich w Moskwie oraz na 
daczy w Pieriediełkinie od 1965 roku, a potem nawet jeszcze po śmierci 
ojca - aż do momentu emigracji. Mieszkał w Pieriediełkinie dzień, ty
dzień, czasem miesiąc, w różnych okresach, tu spędził trzy ostatnie mie
siące w ZSRR przed swoim wyjazdem za granicę na mocy ekpulsji.

Czukowska opisuje spotkanie ze Sołżenicynem w dniu usunięcia jej 
ze Związku Pisarzy, kiedy to z jego strony przyszedł nieoczekiwany ratu
nek. Po przyjeździe na daczę pisarz, wbrew swoim dotychczasowym 
zwyczajom, specjalnie czekał na nią. Nie spieszył się z rozmową, stawia
niem pytań, a kiedy wyjęła stertę papierów, zasłonił okno wychodzące na 
posesję i willę Katajewa, jakby odgradzając się od wrogiej rzeczywisto
ści.

Pisarka wprowadza nas w atmosferę tego spotkania, zapoznaje czytel
nika ze stylem życia Sołżenicyna, opisuje jego codzienne zachowanie 
w czasie pobytu na daczy u Czukowskich.
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„Solżenicyn, gdziekolwiek by się osiedli! i dokądkolwiek by rzucił go los, 
zawsze i wszędzie pozostawał suwerenem, panem własnego stylu życia. Jednak 
tak wielkiej umiejętności ochrony czyjegoś, nawet z gruntu obcego mu stylu ży
cia, także nie widziałam. Miał zawsze i wszędzie swój dokładny, ścisły, ustalony 
nie co do godziny, ale nawet co do minuty plan dnia; ja też mam określony har
monogram dnia, często zakłócony przez chorobę, i choć nie tak dokładny, lecz 
mój własny. Kładł się Aleksander Isajewicz wcześnie, ponieważ wcześnie wsta
wał. (...) Mieszkając w naszym wiejskim domu, sam wszystko robił: pitrasił, 
zmywał naczynia, sprzątał pokój. Ostatnie trzy miesiące w Rosji Solżenicyn pra
wie cale spędził w Pieriediełkinie, na krótko urywając się do miasta, do rodziny. 
Mieszkaliśmy w dwóch sąsiadujących pokojach, drzwi obok drzwi, przedzieleni 
tylko ścianą, ale nie odwiedzaliśmy się nawzajem bez konieczności. Widywali
śmy się rzadko, spotykaliśmy się jedynie w «strefie neutralnej» - w jadalni, w ko
rytarzu, w kuchni, a spotykając się, nie prowadziliśmy długich rozmów’"213 214.

213 L. Czukowska, Proces usuwania (fragment), tłum. N. Woroszylska [w:] Antologia 
wolnej literatury rosyjskiej, pod red. A. Drawicza, Warszawa 1992, s. 62-70.

214 L. Czukowska, Proces usuwania, dz.cyt., s. 63.

Pisarka zwraca uwagę na ślady przyzwyczajeń więziennych
„(...) strażnik wyprowadza! katorżnika na spacer obowiązkowo i codziennie na 
dwie, trzy godziny, przy każdej pogodzie, ale myślę, że nawet na spacerze nie 
zwalniał siebie od pracy (...). Po ulicach literackiego osiedla nie chodził, chyba że 
na stację, lecz spacerował po naszej działce pomiędzy sosnami-olbrzymkami. 
«Czy nie ma pan dość chodzenia tam i z powrotem od płotu do płotu?» - zapyta
łam go pewnego razu. «Nie - odpowiedział - przyzwyczaiłem się w szarasz- 
„„ ”21“* ce»

Czukowscy przeznaczyli jeden z pokoi na parterze na „nietykalne mu
zeum” Sołżenicyna, gdzie pisarz mieszkał. W czasie posiłków słuchał 
radia, wykorzystując maksymalnie czas, a kiedy wyjeżdżał lub wychodził 
na dłużej, pozostawiał na lodówce kartkę. Bardzo cenił czas, nienawidził 
próżnego trwonienia godzin i minut. Autorka podkreśla jego niezwykłą 
pracowitość, wielki takt i honor. Dementuje obiegową opinię: ,jest 
wiecznie zajęty samym sobą”. Zabiegane życie to według niej nie manie
ra czy styl, ale „nakaz” podobnie, jak gromadzenie materiałów na temat 
stalinowskich zbrodni do Archipelagu GUŁag, na podstawie których, jak 
stwierdziła Anna Achmatowa, nieboszczyk Alighieri stworzyłby dziesiąty 
krąg piekła.

Kilka dni przed wykluczeniem Czukowskiej ze Związku Pisarzy Soł- 
żenicyn podjął szczególne kroki. Na ręce Sary Babionyszewej przekazał 
list w sprawie wyrzucenia Czukowskiej i Władimira Wojnowicza, zawie
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rający prośbą o aktywny opór, przeciwdziałanie. Pisarka dowiedziała się 
o liście dopiero z bezpośredniej rozmowy z pisarzem.

Portret Aleksandra Sołżenicyna dany jest jako naoczność spotkania 
z drugim człowiekiem, które stanowi „wyłom w dotychczasowej prze
strzeni obcowania z drugim”215. To spotkanie-wydarzenie pozwoliło jej 
odzyskać wiarę w ludzi, w sens życia, we własne człowieczeństwo. Kiedy 
poniosła pełną porażkę, pisarz podtrzymał jej duchową silę, poczucie 
własnej godności.

215 J. Tischner, Fenomenologia spotkania, dz.cyt., s. 75.
'16 Por. J. Tischner, Bezdroże spotkań, s. 137.
217 L. Czukowska, Proces usuwania, dz.cyt., s. 66.
216 Tamże, s. 67.
219 Tamże, s. 67-68.
220 Tamże, s. 68.

W spotkaniu człowieka z człowiekiem ważne jest, według Józefa Ti
schnera, doświadczenie twarzy drugiego'16. Motyw twarzy ma duże zna
czenie przy tworzeniu wizerunku twórcy w pisarstwie Czukowskiej. Kre
śląc portret każdej wybitnej osobowości, autorka zawsze umiała dostrzec 
w twarzy znaczący szczegół, który pozwoliłby jej lepiej zrozumieć por
tretowanego człowieka. W przypadku Sołżenicyna zwraca uwagę na 
szramę przecinającą czoło pisarza:

„Szrama, przecinająca czoło, podkreśla otwartość rysów. Prosty nos, proste 
włosy, proste czoło - twarz jakby od wewnątrz wyprostowana wyłącznie wysił
kiem woli, skupienie pogłębiało szramę, i im bardziej wrzynała się w czoło ta li
nia, tym wyraźniej zaznaczała się głębia twarzy, jakby obnażała swą istotę, od
krywając nagi, dokładny zarys. Nic zbędnego. Sama istota"217.

Poprzez obserwację szramy na twarzy pisarza autorka przedstawia je
go reakcję na kolejne etapy opowiadania, dotyczące sposobu i metod 
przesłuchiwania przez władze związkowe. Kiedy dowiedział się, że niko
go na salę nie wpuszczono, a drzwi od środka zostały zamknięte na klucz 
i postawiono na zewnątrz strażnika, „szrama pogłębiła się. Sołżenicyn nie 
pytał więcej, czekał na moją relację”218. Gdy opisywała wystąpienia ko
lejnych członków: Agni Barto, Jurija Jakowlewa, Lesjuczewskiego, Gri- 
baczowa, Katajewa i innych: „Szrama słuchała mnie (...). Teraz jest cały 
skupiony na mnie i na moim bólu”219 220. W miarę opowiadania „pogłębiało 
się jego pracujące skupienie - pogłębiała się także szrama”'20. Kiedy 
w końcu pisarz dowiedział się, że Czukowska, kiedy dano jej ostatnie 
słowo, upuściła papiery na ziemię i z powodu słabego wzroku nie mogła 
ich pozbierać, a żaden człowiek na sali nie wstał i nie pomógł pisarce: 
„Szrama przecięła czoło tak ostro, że każda zmarszczka pod czołem za
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mieniła się w ostrze. Nie twarz, lecz nóż”221. Zamiast komentarza na 
zakończenie powiedział, że zaraz się rozpłacze; słowa te rozładowały 
napięcie, wprowadziły rozmówców w stan rozluźnienia psychicznego, 
a nawet wywołały śmiech.

221 Tamże, s. 68.
222 Tamże, s. 68.
223 L. Czukowska, Proces usuwania, dz.cyt., s. 67.

„Roześmiał się wesoło i głośno. Twarz z zaostrzonej jak nóż zrobiła się okrą
gła, wiejska, nawet, powiedziałabym, z lekka prostacka. (...) Nawet szramy jakby 
już nie było. Wygładziła się”222.

Rozmowa z Sołżenicynem, traktowana w kategorii spotkania- 
wydarzenia, wskazuje na wspólne przeżywanie wartości, odkrywanie 
rzeczywistości zła i doświadczenie cierpienia, co zbliżyło ich na całe 
życie, a w tym feralnym dla niej dniu pozwoliło Czukowskiej nabrać 
pewnego dystansu do minionych zdarzeń. Sołżenicyn uleczył jej poniże
nie. Jak niegdyś Czukowska w podobnej sytuacji towarzyszyła Pasterna
kowi, tak obecnie wielki pisarz rosyjski w tym bolesnym dniu towarzy
szył jej swoją obecnością i mądrym współczuciem. „Z wysokości jego 
współczucia spoglądam na przeżyty dzień” - pisała Czukowska. Równo
cześnie, jak się wydaje, ustrzegł ją od bierności, poddawania się nie
uchronnemu losowi (fatum).

Po skończonej rozmowie pisarz stał się od razu innym człowiekiem, 
„nie wsłuchującym się, lecz idącym obok”. Zmienił się styl jego zacho
wania, lecz nie perspektywa postrzegania „drugiego”.

Autorka w swoim komentarzu podkreśla przede wszystkim siłę i moc 
wewnętrzną pisarza.

„W czym tkwi siła tego człowieka? - myślałam, poprzez swoje opowiadanie 
wpatrując się mimo woli w żywy obraz naprzeciwko. - W zdolności absolutnego 
skupienia się, całym sobą - nie częścią, lecz całością, wszystkim tym, co nazy
wamy «ja» - nastawieniem, skoncentrowaniem się na samym sobie, swoim od
rębnym «ja» na «ja» drugiej osoby”223.

Możliwość dotarcia do drugiego człowieka i pełnego z nim porozu
mienia autorka uważa za szczególny dar Sołżenicyna.

Charakterystyka pisarza dana jest również poprzez stosunek do autora 
Archipelagu innych twórców, szczególnie Achmatowej. Czukowska od
twarza rozmowy na jego temat w trzecim tomie Zapisków. Pod datą 
17 lutego 1963 roku znajdujemy wypowiedź poetki:
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,Nigdy nie widziałam podobnego człowieka. Olbrzym człowiek. Mam na
dzieję, że rozumie, co go czeka. Był u nas, kiedy zapytałam, czy wytrzyma sławę? 
Pamiętacie, w przeddzień Iwana Denisowicza? Odpowiedział. «Przeżyłem stali
nowski łagier». Obecnie zapytałam: Pan rozumie, że szybko zaczną na Pana na- 
latywać? - «Oczywiście». - Czy Pan to wytrzyma? - «Przetrzymałem prokurato
ra. Już bardziej nie będą krzyczeć». - Pan się myli. To coś innego, coś zupełnie 
innego. Jeśli Pan przetrzymał prokuratora, nie można być pewnym, że wytrzyma 
Pan i «to»”224.

224 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 3, s. 27.
225 Tamże, s. 28.
226 Tamże, s. 28.
227 Tamże, s. 341.

Czukowska, komentując tę rozmowę, zwróciła uwagę, że co innego 
prokurator, a co innego publiczna nagonka, obwinienia w prasie, na ze
braniach, „gdy gryzie całe stado szczurów”. Wysunęła hipotezę, że jeśli 
tak bolesny los dosięgnie Sołżenicyna, to podobną miarę zastosują do 
innych twórców, i stwiedziła: „Żyjemy, jak na huśtawce”22 .

Pisarka przedstawia historię wzajemnych kontaktów pomiędzy Sołże- 
nicynem a Achmatową w latach 60. Przytacza fakty dotyczące oceny jego 
poematu składającego się z jedenastu rozdziałów Dróżka (Dorożen ’ka), 
z których dwa pierwsze przeczytał Achmatowej. Prosił o ocenę utworu, 
który miał wówczas dla niego wyjątkową wartość - „pomógł mu wszyst
ko znieść, przeżyć, pozostać żywym”, a także prosił o odpowiedź, czy 
podejmować starania, by go opublikować. Anna Achmatowa uchylała się 
od oceny; autorka cytuje jej odpowiedź:

Błagałam go: niech pan zapyta kogoś innego! Nie mogę dać żadnej rady na 
temat «drukować czy nie drukować». Nie mam doświadczenia. Jestem zwykłą 
zwariowaną staruchą”226.

Czukowska skrytykowała wypowiedź poetki; to, że nie przedstawiła 
swojej opinii o utworze wydawało jej się dość dziwne, gdyż w sposób 
szczery i jednoznaczny Achmatowa okazała swój negatywny stosunek do 
opowiadania Zdarzenie na stacji Kreczetowka. W części Zapisków zaty
tułowanej Za sceną autorka powołuje się także na komentarz do tego 
właśnie faktu - rozmowę poetki z Sołżenicynem, którą przytacza Nikołaj 
Gothard w książce Dwanaście spotkań (Dwienadcat' wstriecz). Według 
Gotharda, Achmatowa stwierdziła, „że walczyć o ten poemat nie war
to”227.

Pisarka cytuje także obszerne fragmenty wypowiedzi Achmatowej na 
temat artyzmu opowiadań Sołżenicyna opublikowanych na łamach cza
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sopisma „Nowyj mir” w pierwszym numerze z 1963 roku. Poetka wysoko 
oceniła Zagrodę Matriony (Matrjonin dwór):

„Tak - To zadziwiająca rzecz... Zadziwiające, jak mogli wydrukować... To 
jest groźniejsze od Iwana Denisowicza... Tam można było wszystko złożyć na 
karb kultu jednostki, a tutaj... Przecież to u niego nie Matriona, lecz cala rosyjska 
wieś wpadła pod parowóz i rozleciała się w drobny mak”228.

Tamże, s. 16-17.
Tamże, s. 29.

Achmatowa zwróciła uwagę na zadziwiające detale, np. czarne brwi 
u starca jak dwa mosty wychodzące naprzeciw sobie. Podkreślała wspa
niałe sceny: gdy starzec widzi młodą Matrionę oraz kiedy staruszka nad 
grobem rozmyśla „«sprzykrzyło mi się już was żegnać». Was - zmarłych, 
tych, kto młodszy od niej i kto mógłby jeszcze żyć i żyć”229.

W odróżnieniu od tego opowiadania, bardzo surowy osąd wydała, jak 
wspomniano wyżej, na temat Zdarzenia.

„To opowiadanie nie jest prawdziwe. Od Sołżenicyna oczekujemy prawdy 
i tylko prawdy. Nie powinien takich historii opowiadać! (...) Tam główny bohater 
wymyślony. Papierowy, takich u nas nie ma i nigdy nie było (...). Nie było takich 
ludzi. O takich tylko w gazetach piszą. Wyjął go z książek. Od Sołżenicyna ocze
kujemy czegoś innego, tylko prawdy, a nie tych wymyślonych dobroczyńców”230.

Czukowska opisuje niektóre reakcje Sołżenicyna z jego bezpośredniej 
rozmowy z Achmatową, np. zdziwienie, gdy dowiedział się, że poetka 
lubi Niekrasowa. Achmatowa skomentowała to w następujący sposób 
„Widocznie wyobrażał sobie, że jestem wielką damą”231.

W środowisku Achmatowej wcześnie zorientowano się, że Sołżenicyn 
zostanie wkrótce poddany represjom ze strony władz. Już 22 lutego 1963 
roku Emma Gersztejn przyniosła wieść, że Szołochow organizuje pogrom 
na Zagrodę Matriony. W rozmowie z Paustowskim z końca maja 1963 
roku na temat spotkania Chruszczowa z inteligencją w Moskiewskim 
Komitecie Partii Achmatowa, pytając, czy już przyzwolono na otwarty 
atak na Sołżenicyna, powiedziała:

„Jestem staruchą-prorokinią. Przepowiedziałam Aleksandrowi Isajewiczowi, 
że wkrótce zaczną go besztać. On nie Erenburg. On wytrzyma. Istnieją groźne 
przesłanki, że już pozwolono, to znaczy skazano go na «osąd krytyki». Nie jego 
zresztąjedynego. Symptom powrotu do stalinizmu.

- Przeciw Zagrodzie Matriony wystąpił Tielpugow - wyjaśnił Paustowski.

228
229
230
231

Tamże, s. 16.
Tamże, s. 16.
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- Nazwisko bez znaczenia, odpowiedziała Anna Andriejewna. - To pseudo
nim - nie literata, lecz określonej instancji”232 *.

Tamże, s. 49.
Tamże, s. 248
Tamże, s. 81.
Tamże, s. 94.

Szerzej to wydarzenie skomentowała Czukowska, powołując się na 
wystąpienia W. Kożewnikowa i S. Pawłowa, w swoich objaśnieniach Za 
sceną. W rok później, na początku listopada 1964 roku, sprawa Twar
dowskiego i Sołżenicyna stawała się coraz bardziej głośna w Związku 
Pisarzy:

„Solżenicyn? - spytała ponownie Anna Andriejewna. - Już dawno była na 
niego pora! Przecież to on wezwał ich do odpowiedzi. «On cały jest, jak Boży 
grom». Od pierwszego dnia pytałam go, czy rozumie, że wkrótce zacznągo szar- 

'.,233 pac .

Określenia „olbrzym”, „grom Boży”, stosowane w odniesieniu do 
Aleksandra Sołżenicyna, wskazują na jego wielkość i równocześnie sza
cunek ze strony rosyjskiej poetki. Tym smutniejszy okazał się epizod 
związany z Sołżenicynem, a właściwie jego kolejną powieścią W kręgu 
pierwszym. Problem pojawił się w październiku w 1963 roku, w rozmo
wach z Achmatową. W związku z nową powieścią poetka czuła się ura
żona, że rozdziały tej książki jeszcze do niej nie dotarły, a przede wszyst
kim, że dowiedziała się o istnieniu powieści od postronnych osób. Wyra
ziła swój żal i ubolewanie z tego powodu.

Dlaczegóż nie dał mi ich (rozdziałów) i nawet nie wspomniał słowem? 
Przecież był u mnie w Leningradzie. Ja, jeszcze na początku naszej znajomości, 
od razu przeczytałam mu Requiem. A on nie dał mi rozdziałów na ten sam temat 
i nawet nie wspomniał o nich. Przecież tak zawsze się nim zachwycam, jestem 
szczęśliwa, że dane mi było dożyć do niego. Za co mnie tak skrzywdził? Niech 
Pani powie, czy to jest w porządku”234.

Do powieści Sołżenicyna i jej związku ze swoim poematem powra
cała poetka często. Była na Sołżenicyna obrażona. Czukowska przypusz
czała, że uraziło ją szczególnie milczenie pisarza. Nie uważała go za 
człowieka skrytego; jego zachowanie usprawiedliwiała pobytem w ła
grze: „Łagier nie uczy otwartości”235. Sam Sołżenicyn, na co powołuje 
się autorka w komentarzu do trzeciego tomu, wyjaśnił swoje stanowisko 
w szkicu z życia literackiego Bodło się ciele z dębem (Bodałsa tielonok 
s dubom), gdzie stwierdza, że popełnił wielką pomyłkę, podejrzewając, że 
Achmatowa nie umie dotrzymać tajemnicy. Pisarka nie powstrzymała się 
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tu od uszczypliwego komentarza: „nie dał czytać nawet Kręgu - takiemu 
poecie! Współcześnie żyjącemu! czy można było jej nie dać? - nie śmiał. 
A oto i umarła, niczego nie czytając”236.

236 Tamże, s. 364.
237„... мы не декларировали направления, не выпускали манифестов, не 

находились в опозиции к другим группам и если чему себя противопоставляли, то 
лишь вязкой бесформенности поэзии официальной или намеревающейся стать 
официальной. Ахматова однажды назвала нас «аввакумовцами» - за нежелание идти 
пи на какие уступки ради возможности опубликовать стихи и получить признание 
Союза писателей”; А. Найман, Рассказы о Анне Ахматовой, Москва 1989, s. 78.

Achmatowa doceniła wielki talent i osobowość Sołżenicyna, a i jej 
charakterystyka ówczesnej sytuacji pisarza była trafna.

Spośród innych wypowiedzi Czukowska cytuje uwagi na temat autora 
Archipelagu S. Marszaka, komentując jego artykuł opublikowany w ga
zecie „Prawda” z dnia 30 stycznia 1964 roku Prawdziwa opowieść oraz 
rozmowę telefoniczną z redaktorem Goslitu - Kosołapowem. W komen
tarzu Za sceną autorka przypomina epizod z życia Jefima Etkinda, który 
w roku 1969 znalazł się pod nadzorem K.GB z powodu kontaktów z Soł- 
żenicynem.

Wspomnienia o Aleksandrze Sołżenicynie zawierają fakty autentycz
ne, opierają się na konkretnych cytatach, fragmentach przywołanych 
z pamięci rozmów, w których uczestniczyła Lidia Korniejewna. Wzboga
cają obraz samego twórcy, a także charakterystykę ówczesnych środo
wisk literackich.

Josif Brodski

Obok portretu Sołżenicyna pojawia się w trzecim tomie Zapisków 
dość wyrazisty wizerunek Josifa Brodskiego. Czukowska spotkała się 
z młodym poetą w połowie października 1963 roku, kiedy przebywała na 
odpoczynku w Domu Pracy Twórczej w Komarowie (dawna fińska na
zwa, znana jej z dzieciństwa - Kełomiakki) i odwiedziła Achmatową 
w jej słynnej „Budce”. Młody poeta pojawił się u Achmatowej w towa
rzystwie Anatolija Najmana. Wiosną 1963 roku Achmatowa zaprzyjaź
niła się z kilkoma poetami; byli to: Josif Brodski, Anatolij Najman, Eu- 
genij Rejn, Dmitrij Bobyszew - wszyscy młodzi, niemający sprecyzowa
nego programu, lecz występujący przeciw poezji oficjalnej. W później
szych wspomnieniach Najman pisze, że Achmatowa nazywała ich „aw- 
wakumowcami”237.
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Jak zwykle przy tworzeniu portretu, autorka opisuje swoje pierwsze 
wrażenie i wygląd zewnętrzny: „wszedł wysoki, rudawy, dobrze zbudo
wany młody człowiek”. Ważnym elementem opisu jest twarz. A oto ob
serwacja Czukowskiej:

„Dziwną ma twarz. Dziwność polega na tym, że chociaż głowa i wszystkie 
rysy są masywne, wyraźne i ani trochę nie zezuje, lecz w twarzy jakby nie ma 
centrum, brak skupienia, podobnie jak bywa u tych, u których oczy patrzą w różne 
strony. Takie wrażenie miałam tylko przez ułamek sekundy. Po chwili - miał ob
licze skupione i ożywione”238.

238 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 3, s. 71.
239 Tamże, s. 75.

Podczas pierwszego spotkania z Lidią Korniejewną Brodski skryty
kował działalność przekładową jej ojca, zarzucając mu brak daru poetyc
kiego; nie podobały mu się zarówno jego artykuły o przekładach Bal- 
monta, jak i same przekłady Whitmana. W rozmowie z Achmatową, która 
podkreślała wyjątkowy charakter młodego poety, autorka stwierdziła, że 
z uwagi na jego młodzieńczy wiek (20 lat) trudno jeszcze coś powiedzieć 
o charakterze, usprawiedliwiając w ten sposób zachowanie poety: „Ma 
dwadzieścia lat i stąd odwaga mówienia prawdy prosto w oczy”239.

29 listopada 1963 roku pojawił się w gazecie „Wieczemij Leningrad” 
artykuł, w którym Brodskiego nazwano „okołoliterackim trutniem, paso
żytem”, a pasożytnictwo było wówczas karane. Achmatowa przeżywała 
boleśnie ten fakt, sądziła, że przyjaźń z nią może być przyczyną prześla
dowań młodego poety. Zaniepokoił ją zwłaszcza epitet: „człowiek anty
radziecki” w odniesieniu do Brodskiego oraz groźne zakończenie arty
kułu „dla takich, jak Brodski, nie ma miejsca w Leningradzie”. W Koma- 
rowie powstał pomysł, aby napisać list w obronie Brodskiego do Igora 
Czernoucana, działacza aparatu partyjnego w CK. Tak rozpoczęła się 
słynna sprawa Brodskiego, relacjonowana poprzez rozmowy, przytoczo
ne fragmenty listów i różnego typu wystąpień, w tym i dokumentów ofi
cjalnych, a także na podstawie urywków ze stenogramu procesu Brod
skiego, sporządzonego przez Fridę Wigdorową. Nie tylko samemu proce
sowi, ale i pobytowi poety na zesłaniu poświęciła autorka wiele miejsca 
w trzecim tomie Zapisków i we Fragmentach dziennika.

Dzienniki zawierają informacje o charakterze intymnym, np. źe Josif 
chciał sobie podciąć żyły w styczniu 1964 roku; wiadomości o rozmo
wach telefonicznych w jego sprawie, np. rozmowy Komieja Iwanowicza 
i Marszaka z prokuratorem generalnym ZSRR Rudenką czy rozmowy 



Wbrew systemowi, na przekór historii - beletrystyka Lidii Czukowskiej 269

Czukowskiego z członkiem KC nadzorującym sądownictwo - Mirono- 
wem.

W dzienniku pojawiają się fragmenty listów Brodskiego z zesłania:
„Tymczasem Josif w jakimś liście napisał, że podoba mu się życie na wsi, że 

prosi, by nie uważać go za katorżnika. lecz po prostu za mieszkańca okręgu ar- 
changielskiego”240.

Tamże, s. 67.
Tamże, s. 92.
Tamże, s. 317

Achmatowa otrzymywała listy od poety i jego wiersze w czerwcu 
1964 roku, natomiast sam Josif przyjeżdżał do Leningradu z zesłania na 
przepustkę w listopadzie 1964 roku; wtedy też zaczęły krążyć pogłoski 
o możliwości jego zwolnienia. Brodski jednak powrócił z zesłania dopie
ro we wrześniu 1965 roku, niestety już po śmierci Fridy Wigdorowej, 
która tak wiele zrobiła w sprawie uwolnienia poety.

Czukowska informuje, że Brodski przyjechał najpierw do Moskwy. 
Pod datą 25 września 1965 roku znajdujemy notatkę:

„Jakoś jeszcze bardziej wyrósł i stal się szerszy. Duży, wygląda na mocnego. 
Ale i wzburzony: nie kończy zdań, biega po pokoju, cały czas porusza palcami. 
Źle ubrany, ale i to nic mu nie szkodzi. Dobroć, prostota, rozum, zle wychowanie, 
chłopięcy - prawdziwy poeta.

Recytował mi wiersze - ale z przerwami, zapominał.
Teraz czeka go Leningrad i ostania przeszkoda - meldunek”241.

Autorka przytacza także treść kartki z życzeniami na święta, nadesła
nej przez Brodskiego i ozdobionej jego własnoręcznym rysunkiem szopki 
wraz z wersem: „W dieriewnie Bog żywiot, nie po ugłam”.

W styczniu 1966 roku Czukowska często widywała się z Josifem 
Brodskim w Moskwie i w Pieriediełkinie, gdzie odwiedzał jej ojca. Czy
tał mu Nowe stance dla Augusty, a Korniej Iwanowicz chwalił jego wier
sze.

Brodski porównywał wówczas swój los do losu Osipa Mandelsztama. 
„Wie pani, Lidio Komiejewno, w naszych losach jest coś wspólnego. Ale 
ja jestem bardziej nieszczęśliwy”242 - mówił.

Pisarka, malując portrety współczesnych twórców, wskazuje na cechy 
epoki, oglądamy na własne oczy, dowiadujemy się o okrucieństwach 
totalitarnej rzeczywistości, w której często dzięki spotkaniu z drugim 
tworzy się wspólnota nowych doświadczeń, stanowiąca silny punkt opar
cia, odporna na presję zewnętrzną. Rzeczywistość radziecka, szarzyzna 
codzienności jest stałym tematem rozmów; ich uczestnicy starają się 
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zrozumieć, co się stało, i dzięki wspólnocie rozpoczynają aktywne życie 
dla innych, co przekłada się na podtrzymywanie zaistniałych więzów 
poprzez pomoc dla zagrożonych, opiekę nad wymagającymi wsparcia, 
serdeczność dla strapionych. Idąc śladem pamięci i miłości, a wyrasta 
stąd najskrytsza wrażliwość człowieka i twórcy, Czukowska zmierza tą 
drogą na spotkanie ze swym własnym losem.

Z kart dziennika wylania się portret literacki; z jednej strony - to ze
wnętrzne przedstawienie cech obiektu, osoby portretowanej, z drugiej - 
jej wnętrze z wyraźnie zaznaczonym elementem charakterystyki psycho
logicznej. Autorka wskazuje często na takie wymiary portretu człowieka, 
jak moralny i estetyczny. Obserwując ludzi w różnych sytuacjach, wyso
ko ceni zaufanie oraz wierność: od wierności myśli do wierności drugie
mu człowiekowi.

Cechą charakterystyczną portretów tworzonych przez Czukowską jest 
stosunkowo mała swoboda autorki w kształtowaniu portretu literackiego; 
jej obraz jest wierny, co w zasadniczy sposób wyróżnia ten typ wypowie
dzi słownej od formy wspomnień, gdzie większą rolę odgrywa element 
fikcji. Najpełniejszy portret literacki - to portret Anny Achmatowej wy
łaniający się z kart dziennika, stanowiącego wyjątkowe zjawisko w dzie
jach współczesnej rosyjskiej diarystyki.

Zapiski o Annie Achmatowej
- Kronika losów, tragedii, przeznaczeń

Czas, który trwa

Portret Achmatowej w ujęciu Czukowskiej, a w istocie wyłaniająca 
się z kart dziennika twórcza biografia poetki, wtopiona w szerokie tło 
przemian społecznych i literackich, ukazuje jej los na kolejnych zakrętach 
historii. Portret środowiskowy staje się tu portretem inteligencji rosyj
skiej, a los inteligencji urasta do losu narodu na przestrzeni wielu dziesię
cioleci, przez co dziennik Czukowskiej przekształca się w kronikę prze
mian w ZSRR, zaś sam portret wybitnej poetki stanowi soczewkę, 
w której skupia się, zgodnie z jej reprezentatywnością, rozszczepione 
pasmo problemów politycznych, społecznych, literackich, przefiltrowane 
poprzez osobowość Achmatowej. Nie jest to zatem mechaniczny, bez
duszny, ścisły zapis faktów, lecz wiarygodny rodzaj poznania, jego 
struktura uzyskuje swoje poznawcze i emocjonalne sensy poprzez pod
miot relacji, jego perspektywę postrzegania rzeczywistości.
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W Zapiskach o Annie Achmatowej Lidia Czukowska nawiązała do 
formy dziennika popularnej na początku XX wieku. Przykładowo, wy
mienimy dzienniki: Błoka, Walerija Briusowa, Zinaidy Gippius, Georgija 
Czułkowa, Michaiła Kuzmina, Konstantina Somowa. Na początku dru
giego dziesięciolecia pojawiły się utwory stylizowane na dzienniki, np. 
Wasilija Rozanowa (Samotne rozmyślania) (Ujedinionnoje 1912), Opadłe 
liście (Opawszije list’ja 1913-1915).

Nikołaj Bogomołow w pracy Dzienniki w rosyjskiej kulturze  początku 
XX wieku (Dniewniki w russkoj kulturie naczała XX wieka) porusza 
problem zmiany funkcji dziennika na przełomie wieków, ich nowej roli 
w procesie przekraczania granic pomiędzy literaturą a nieliteraturą. Nie
którzy badacze oddzielają dzienniki od wspomnień, inni w nurcie szeroko 
rozumianej memuarystyki wyróżniają różnego typu wspomnienia, dzien
niki, zapiski, listy - wszystko, co jest związane z funkcją (kanałem) pa
mięci.

Dziennik jako przekaz złożony z zapisów prowadzonych przez autora 
dzień po dniu stanowi zbiór refleksji na tematy filozoficzne, społeczne, 
historyczne, osobiste243 244, jest wyrazem osobowości twórcy. Klasycznym 
przykładem może być dziennik intymny Tołstoja czy Bunina (Okajannyje 
dni), gdzie pod widoczną presją zdarzeń dziennik - spowiedź zyskuje 
cechy dziennika - kroniki, nabiera charakteru dokumentu historycznego, 
przy czym warto zauważyć pewną prawidłowość - w przypadku wymie
nionych dzienników ich wartość historyczna staje się tym większa, im 
bardziej znacząca jest osoba samego autora.

243 H. Богомолов, Дневники в русской культуре начала XX века [w:] Тыняновский 
сборник, Рига, Т. 4, Тыняновские чтения.

244 Por. Podręczny słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Warszawa 
1993, s. 54-55.

Zapiski o Annie Achmatowej, najwybitniejsze osiągnięcie w twórczo
ści Lidii Czukowskiej, wpisują się w tradycję tego typu dzienników. 
Zwróćmy także uwagę na pokrewieństwo jej notatek z dziennikiem pro
wadzonym przez Kornieja Iwanowicza, obejmującym lata 1901-1929 
(toml) i 1930-1969 (tom II), na który niejednokrotnie powoływała się 
sama pisarka. Dziennik ojca jest bogaty w realia dotyczące świata literac
kiego i artystycznego, jednak - jak słusznie zauważył pisarz Wieniamin 
Kawierin we wstępie do tomu 1 - autocenzura zmusiła Czukowskiego do 
przemilczania tego, co mogło wzbudzić jakiekolwiek podejrzenia ze stro
ny władzy w stosunku do autora. Znajdujemy tu wspaniałe portrety wy
bitnych twórców: Riepina, Gorkiego, Błoka, Sołoguba, Zamiatina, 
A. Tołstoja, Majakowskiego i wielu innych, ale jakby zawieszone 
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w próżni, bez szerszego tła społecznego, historycznego, politycznego. 
Dzienniki Czukowskiej, przeciwnie, są encyklopedią wiedzy o epoce, 
kroniką wydarzeń, mniej wyraźnie zaznacza się w nich klimat intelektu
alny i osobowość samego autora, a portret literacki Achmatowej, jeśli 
traktować go jako fragment utworu narracyjnego przedstawiającego 
szczegółowy i wyrazisty wizerunek postaci rzeczywistej, rozsadza ramy 
tego gatunku. Wprowadzenie odbiorcy w świat refleksji nad osobowością 
wybitnej poetki nie narusza właściwości kompozycyjnych dziennika, 
który składa się z szeregu następujących po sobie i układających się 
w całość zapisów, gdyż to one właśnie stanowią materiał do rekonstru
owania portretu Achmatowej, co znacznie odbiega od stosowanego 
w takich wypadkach trybu eseistycznego.

Czukowska na podstawie swoich notatek prowadzonych z dużą regu
larnością stara się utrwalić wizerunek poetki rosyjskiej - stawia sobie 
przede wszystkim cel dokumentacyjny. Daty i fakty z jej życia układają 
się w całość unaoczniającą prawdę czasów, co pozwala skonfrontować je 
z żywą legendą. Tworzony w różnych okresach przez oficjalną propagan
dę fałszywy wizerunek Achmatowej w zetknięciu z relacją Czukowskiej 
nie wytrzymuje próby konfrontacji; zarówno wydarzenia z życia prywat
nego, jak i sceny z życia publicznego odkrywają związek poetki z epoką, 
pokoleniem, z dawnymi i współczesnymi mistrzami poezji rosyjskiej, 
świadczą o dużym obiektywizmie autorki, wyczuciu perspektywy histo
rycznej.

Dzienniki Czukowskiej pisane, jak wspomniano wyżej, z ukierunko
waniem na dokument, niezależnie od tego, czy autorka liczyła na ich 
publikację za życia, czy też nie, nie tylko wyróżniają się na tle bogatej 
tradycji literatury wspomnieniowej, tworzonej zarówno na emigracji, jak 
i w kraju, jako zjawisko odrębne, wyjątkowe, ale z uwagi na bogatą fak
tografię, wiarygodność, autentyzm, wartość dokumentalną, ten typ dzien
nika w zasadzie nie znajduje równej sobie kontynuacji w dziejach współ
czesnej intymistyki.

Współczesny poeta Michaił Kralin245 informuje o dwóch wariantach 
Zapisków. Wersja, którą dała mu do przeczytania Lidia Korniejewna, 
w porównaniu z opublikowaną za granicą, świadczy o różnym potrakto
waniu materiału pierwotnych zapisków. Wynika to, jego zdaniem, z me
todyki pracy nad tekstem, stanowiącym zapis rozmów w formie skróco
nej bądź zaszyfrowanej. Autorka dopiero na przełomie lat 60.-70. odszy- 

245 M. Кралин, Лидесса. Вспоминая Л.К. Чуковскую, „Вопросы литературы” 1999, 
июль-август, nr 7, s. 297-298.



Wbrew systemowi, na przekór historii - beletrystyka Lidii Czukowskiej 273

frowywala i uzupełniała tekst, odtwarzała fakty; znalazł tu również wyraz 
jej ówczesny stosunek do Achmatowej.

„To nakładanie się dzisiejszych emocji na wczorajszy materiał faktograficzny 
tworzy niepowtarzalną publicystyczną syntezę, nadaje Zapiskom szczególny ton, 
niekiedy nawet osobowość Czukowskiej. mówiąc prosto, bierze górę nad osobo
wością Achmatowej. Mam na uwadze porywczy ton, charakterystyczny dla me- 
muarystyki subiektywizm w stosunku do opisywanego faktu. Przecież ludzie bli
scy Annie Andriejewnie w tych latach, czytając Zapiski, a pozostający w przyja
znym stosunku do autorki, zauważają, że intonacje Anny Andriejewny nie są do
kładnie przekazane przez Lidię Korniejewnę pod względem muzycznym, choć nie 
można im niczego zarzucić pod względem wiarygodności, charakteru dokumen
tu”.

Na zatrzymany w kadrze obraz poetki składa się wiele zarysów, szki
ców, portretów, i jeśli zestawić go z uwagi na zakres materiału z innymi 
literackimi obrazami, to mamy ogromny, paralelny materiał we wspo
mnieniach Nadieżdy Mandelsztam246. Druga księga (Wtor aj a kniga, 
1972), według wielu badaczy i autorów wspomnień o Achmatowej, za
wiera jednak nieco zdeformowany portret poetki, choć taki obraz bardziej 
utrwalił się w pamięci kolejnych pokoleń i funkcjonował w obiegu lite
rackim ze szkodą dla prawdziwego wizerunku Achmatowej247. Zdaniem 
współczesnej poetki emigracyjnej Natalii Gorbaniewskiej:

248 H. Мандельштам, Вторая книга, Paris 1972.
247 H. Горбаневская, Подвал памяти, „Континент” 1977, пт 12, s. 376.
248 Tamże, s. 376.
249 A. Drawicz, Dobro pamięci zapłacone cierpieniem (Lidia Czukowska o Annie Ach

matowej) [w:] Spór o Rosję i inne szkice z lat 1976-1986, London 1988.

„Jeśli jej portret, w powszechnej opinii znających i tych, którzy ją pamiętają - 
samowolnie skażony, przedstawiony z tak wielkim talentem i pasją wszedł do 
książki, która pod każdym innym względem promieniuje prawdą, jako część or
ganiczna - a to właśnie miało miejsce z wizerunkiem Achmatowej w Drugiej 
księdze Nadieżdy Mandelsztam - to idź i przekonuj, że Achmatowa «nie jest ta
ka». Skąd mam wiedzieć, odpowie czytelnik, że ktoś inny ma rację, Achmatowa 
z Drugiej księgi jest tak bardzo życiową tak przekonywająca! To prawdą po 
książce N.J. Mandelsztam każda Achmatowa we wspomnieniach może wydać się 
wersją fałszywą lub wprost polemiczną odejściem od funkcjonującego 
w świadomości obrazu”248.

Wielu badaczy współczesnej literatury podejmowało próbę konfronta
cji tych dwóch różnych tekstów, np. Andrzej Drawicz249 znajduje w nich 
informacje bez artystycznego sztafażu, oparte wyłącznie na faktach, 
uchwycone zapisem żywe wspomnienia, choć różne aspekty bogatego 
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życiorysu poetki zostały w nich przywołane. Tendencja do analizy po
równawczej tekstów Czukowskiej i Mandelsztam (Nadzieja w bezna
dziejności, Wospominanija, 1970 i Druga księga) pojawia się w szeregu 
opracowaniach przy omawianiu prozy autodokumentalnej250.

2,0 Por. Historia literatury rosyjskiej XX wieku, pr. zbiór, pod red. A. Drawicza, War
szawa 1997, s. 564-566.

251 B.K. Верхейль, Несколько послеахматовских воспоминаний, „Русская мысль” 
1990, nr 3822, Литературное приложение, nr 9, s. III.

252 Рог. Л. Гинзбург, Ахматова - день поэзии, Москва 1977.
233 А. Найман, Рассказы об Анне Ахматовой, Из книги Конец первой половины XX 

века, Москва 1989.
234 Obok Zapisków Czukowskiej na uwagę zasługują także notatki prowadzone przez 

sześć lat przez młodego filologa Pawia Luknickiego, jego zapisy rozmów z Achmatową 
(1924-1930). Por. M. Кралин, „Какая есть, желаю другую..." [w:] Об Анне 
Ахматовой. Смихи, эссе, воспоминания и письма, Ленинград 1990, Лениздат, s. 557.

233 В. Holmgren, Women's work in Stalin's time: On Lidia Chukovskaia andNadezhda 
Mandelstam, dz.cyt.

K. Werheil251 252 * wyróżnia w literaturze wspomnieniowej, poświęconej 
autorce Poematu bez bohatera, trzy zasadnicze nurty. Pierwszy z nich 
podejmuje problem „persony” rozumianej jako relacja maski i osoby. 
W sposób teatralny pojmowana maska stanowi punkt wyjścia rozważań 
o osobie Achmatowej, o nieautentyczności jej zachowań, grze pozorów 
i złudzeń, normach narzuconych przez pewien wzorzec kulturowy. Drugi 
typ wypowiedzi o charakterze często ironicznym ukazuje Achmatową 
jako osobę tworzącą swój własny image. Wreszcie trzeci rodzaj relacji 
wspomnieniowych przedstawia Achmatową - człowieka. Znajdujemy i tu 
elementy charakterystyk pojawiających się w dwóch wymienionych 
wcześniej grupach. Według Werheila, tego typu wspomnień pozostało 
stosunkowo najmniej. Wyróżnia wśród nich autobiograficzną relację 
Nadieżdy Mandelsztam, fragment notatek Lidii Czukowskiej, niektóre 
rozmyślania Lidii Ginzburg2 2, najlepsze stronice książki Anatolija Naj- 
mana . Wydaje się jednak, że wśród wymienionych pozycji osobowość 
Achmatowej, jej człowieczeństwo oraz obraz artysty najbardziej przybli
żają Zapiski o Annie Achmatowej254 *.

Metoda porównywania Zapisków o Annie Achmatowej ze wspomnie
niami Nadieżdy Mandelsztam poświęconymi Osipowi Mandelsztamowi 
i jego środowisku - w której to relacji Nadieżda Mandelsztam zawiera 
charakterystykę rosyjskiej inteligencji, zauważa kryzys duchowy elity 
intelektualnej odrzucającej tradycyjny system wartości, przez co uległa 
duchowej degradacji - ma już swoją tradycję. Wśród opracowań można 
wymienić książkę Beth Holmgren , związaną z nurtem feminizmu, 
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autorka podjęła tu próbę charakterystyki porównawczej nie tylko utwo
rów, ale i biografii Lidii Czukowskiej i Nadieżdy Mandelsztam, przy 
czym takie aspekty, jak: pokrewieństwo, dziedzictwo duchowe i społecz
no-kulturowe, wyznaczają podstawowy zakres jej zainteresowań kompa- 
ratystycznych. U Czukowskiej wyraźna jest kontynuacja linii ojca, wy
bitnego literaturoznawcy, krytyka, autora książek dla dzieci (dziedzictwo 
krwi i tradycji duchowych) - w przypadku Nadieżdy Mandelsztam, która 
w swoim dziele daje analityczną ocenę przeszłości i roli wybitnego rosyj
skiego poety-męża, mamy do czynienia ze szczególnym i rzadkim 
w praktyce zjawiskiem zachowania ciągłości literackiej. W świetle relacji 
pomiędzy literaturą, dysydenctwem a sferą codzienności kształtował się, 
według autorki, maksymalizm kobiet rosyjskich. Zarówno ich świadec
twa epoki, jak i działalność osobistą traktuje jako sytuację modelową - 
wzorzec kobiety zaangażowanej i pisarki. Książka Holmgren zawiera 
także wywiady: z Lidią Czukowską oraz znajomymi Nadieżdy Man
delsztam, przeprowadzone przez autorkę w 1989 roku.

Dzienniki Lidii Czukowskiej, pomimo pojawienia się wielu nowych 
publikacji, nie utraciły swojej pozycji, co więcej - wszystkie kolejne 
materiały wspomnieniowe jakby je dopełniają23 . Autorzy niekiedy pole
mizują ze stanowiskiem pisarki, dla wielu jednak odwołanie się do Zapi
sków o Annie Achmatowej stanowi uwiarygodnienie własnych wspo
mnień, potwierdzenie występujących tez. Notatki Czukowskiej w zesta
wieniu z innymi materiałami dotyczącymi życia i twórczości poetki są 
wielowarstwowe - obraz Anny Achmatowej został wtopiony w tło roz
ważań na tematy historyczne, społeczne, polityczne - i w tym aspekcie 
ich wartość jest równie znacząca. Należy w tym miejscu powołać się na 
stwierdzenie Drawicza: ,jeśli się nie bać powagi słów, to obok dwóch 
rosyjskich kobiet na plan pierwszy Notatek wychodzą jeszcze dwie inne: 
muza poezji lirycznej Euterpe i muza historii Klio”2 7. Jest to najlepsza 
perspektywa do odczytania tekstu Czukowskiej i uchwycenia jego warto
ści. 256 *

256 Spośród wielu publikacji wymienimy: H. Роскина, Четыре главы. Из 
литературных воспоминаний, Paris 1980; А. Найман, Рассказы об Анне Ахматовой, 
Из книги „Конец первой половины XX века”, Москва 1989; В. Виленкин, В сто первом 
зеркале, Москва 1990; Г.Л. Козловский, „Маигалочйи дворик...", В.Г. Адмони, 
Знакомство и дружба [w:] Воспоминания об Анне Ахматовой, Москва 1991; 
Н. Ильина, Дороги и судьбы, Москва 1991; А. Жолковский, Страх, тяжесть, 
мрамор. (Из материалов к жизнетворческой биографии Ахматовой), „Wiener 
Slawistischer Almanach”, 1995, В. 36.

2,7 A. Drawicz, Dobro pamięci zapłacone cierpieniem, dz.cyt., s. 196.
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Zapiski o Annie Achmatowej składają się z trzech tomów, obejmują
cych kolejno lata: 1938-1941, 1952-1962, 1963-1966. Paryskie wydanie 
pierwszego tomu (YMCA-PRESS, 1976), pomijając jego wznowienie 
(1984), było przez wiele lat jedyną publikacją. Dopiero w czasach piere- 
strojki pozwolono wydrukować w kraju ten dokument. W roku 1989 
wydawnictwo „Kniga” wydało pierwszy tom Zapisków. Równolegle na 
łamach czasopisma „Newa” w numerach 6 i 7 pojawiły się notatki po
chodzące z lat 1938-1941258. Tom drugi w całości został także opubliko
wany wcześniej za granicą, w Paryżu w YMCA-PRESS w 1980 roku. 
Oddzielne fragmenty wydrukowano w czasopiśmie „Newa” w 1993 ro
ku259. Duże partie notatek zawartych w trzecim tomie z lat 1963-1966 
zostały opublikowane również na kartach czasopisma „Newa” w 1996 
roku260 261. Całość Zapisków o Annie Achmatowej ukazała się w trzech to
mach w wydawnictwie „Sogłasije” w Moskwie26'. Tom trzeci wydano 
dopiero po śmierci Czukowskiej. Jak informują redaktorzy, ta edycja 
dzienników prawie w całości została opracowana przez samą autorkę; 
stanowi poprawione przez nią i uzupełnione poprzednie wydania. Jedynie 
rozdział z trzeciego tomu - Za sceną zawiera w kilku miejscach przypisy 
z konieczności sporządzone po śmierci pisarki przez kolegium redakcyj
ne. Do tomu trzeciego zostały ponadto włączone: w części końcowej 
artykuł Lidii Korniejewny o Achmatowej zatytułowany Goła arytmetyka 
(Gołaja arifmietika), a także esej niemieckiego publicysty Hansa Wernera 
Richtera Euterpe znad brzegów Newy (Ewterpa s bieriegow Niewy).

258 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой, „Нева” 1989, пг 6, в. 3-75; пг 7, 
в. 99-154.

2,9 Рог. 1952-1954, „Нева” 1993, пг 4, 5. 57-132; 1955-1956, „Нева” 1993, пг 5-6, 
б. 73-190; 1957-1958, „Нева” 1993, пг7, 5. 6-108; 1959-1960, „Нева” 1993, пг 8, в. 5- 
101; 1961-1962, „Нева” 1993, пг 9, б. 6-123.

260 Рог. „Нева” 1996, пг 8-10.
261 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой в трех томах, Москва 1997, 

Согласие.

W trzecim tomie znajdujemy, obok podstawowych notatek, zapisy po
chodzące z prowadzonego paralelnie przez pisarkę Dziennika o charakte
rze intymnym, gdzie często pojawiał się komentarz dotyczący spraw 
ogólniejszych. Fragmenty te, specjalnie oznaczone w tekście, datowane 
są od kwietnia 1958 roku.

Wyjątkowa pozycja Zapisków wiąże się w pierwszej kolejności 
z rozległym zakresem materiału umożliwiającego rekonstrukcję dziejów 
wzajemnej przyjaźni oraz innych znajomości. Dzienniki swoją wartość 
zawdzięczają także umiejętnemu odtworzeniu nie tylko osobowości wy
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bitnej poetki, ale również przekazaniu cech osobowości samej autorki 
(choć w mniejszym zakresie). Fundamentalne znaczenie ma opis i ocena 
realnej rzeczywistości, uchwycenie atmosfery intelektualnej minionych 
czasów. Czukowska dzieli się własnymi refleksjami, a ich szczery ton 
podkreśla wiarygodność relacji. Jak zauważa we wstępie do trzeciego 
tomu, pragnęła przekazać wizerunek Achmatowej, a przede wszystkim 
przekazać poprzez jej język, specyfikę leksyki, intonacji, lakonizm - 
głębię i trzeźwość poglądów poetki. Dzienniki wtopione w kontekst rze
czywistości sowieckiej przedstawiają nie tylko jednostkowy los, lecz 
także doświadczenie zbiorowe co najmniej dwóch pokoleń, przez co stają 
się równocześnie autobiografią inteligencji rosyjskiej, zarówno tego krę
gu, z którym była związana i który reprezentowała autorka, inteligencji 
skupiającej się wokół osoby Anny Achmatowej, jak i społecznych i poli
tycznych elit, z którymi pozostawała w różnych relacjach.

W Notatkach narracja jest prowadzona w pierwszej osobie, narrator 
Czukowska relacjonuje bieg zdarzeń z pozycji naocznego świadka. Nar
rator jako osoba działająca jest uwikłany w przedstawione zdarzenia 
(tkwi wewnątrz przedstawionych wydarzeń), i stąd w relacji ja- 
-opowiadającego występuje ja-przeżywające. Zgodnie z naturą narracji 
pierwszoosobowej, autorka prezentuje świat przez pryzmat własnych 
przeżyć, poprzez swą obecność, które odnosimy wyłącznie do niej i jej 
miejsca pobytu w przeszłości. Funkcja pierwszoosobowego narratora 
łączy się w Zapiskach z takim rodzajem opisu, w którym czas teraźniej
szy zastępuje czas przeszły (praesens historicum). Mamy zatem do czy
nienia z przedstawieniem minionych wydarzeń w formie teraźniejszych. 
W ten sposób narrator Czukowska nie tylko przypomina minione wyda
rzenia, ale je „uobecnia”. Punkt widzenia umieszczony jest w samych 
postaciach, przywołanych przez autorkę w jej relacji. Historyczny cha
rakter praesens pozwala wystąpić osobom jako działającym „samym 
z siebie”.

Forma dziennika zakłada, jak wiadomo, oglądanie rzeczy z jednego 
punktu widzenia. Czukowska odtwarza treść notatek i na ich podstawie 
rekonstruuje zewnętrzną i wewnętrzną sytuację Anny Achmatowej - jako 
jej biograf. Opowiada o życiu poetki, które dla niej staje się tematem 
wspomnień. Wszystko, co wykracza poza wycinek owego życia, ma dla 
Czukowskiej wartość tylko w tym stopniu, w jakim dotyczy samej poetki. 
Odtworzone notatki nabierają waloru dokumentu, są jeszcze dostępne, 
gdy tymczasem to, co przedstawiają, minęło bezpowrotnie. Dziennik 
Czukowskiej - to rodzaj wypowiedzi o charakterze historycznym. Jego 
treść jest przeszłością zarówno dla podmiotu mówiącego - narratora 
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Czukowskiej, jak i dla odbiorcy - każdorazowego czytelnika. Czytelnik 
pod względem czasowym ma inny stosunek do treści relacji niż autorka: 
„legitymuje swą treść jako oddającą rzeczywistość, odpowiadającą lub 
mogącą odpowiadać na pytanie, kiedy to było”262. To pytanie może być 
zadane jedynie z perspektywy „mówiącego podmiotu”, tj. ja, zajmującego 
się daną relacją. W ten sposób w sensie doznania czasu - miejsce narrato
ra Czukowskiej zajmuje ja (aktualny czytelnik). To zjawisko determinuje 
historyczny charakter dziennika. Związek nadawcy i odbiorcy wypowie
dzi podkreśla egzystencjalny aspekt czasu.

262 Por. K. Hamburger, Rodzaj fikcjonalny albo mimetyczny [w:] Teoria form narracyj
nych w niemieckim kręgu językowym. Antologia. Wybór tekstów, oprać, i przekł. R. Hand
ke, Kraków 1980, Wydawnictwo Literackie, s. 300.

Trudno również nie zauważyć, że początkowo luźne zapiski, stopnio
wo przekształcając się w diariusz, wychodziły poza zwykłą rejestrację 
zdarzeń, autorka nadawała im szerszy wymiar poprzez wprowadzenie 
motywacji przyczynowo-skutkowej. Zachowując obowiązujący porządek 
- układ chronologiczny zapisów zgodnie z datami ich powstania, podsta
wowym wiązadłem Zapisków o Annie Achmatowej jest, bardziej niż 
przekazany klimat intelektualny i osobowość samego autora (jak w przy
padku dziennika ojca), wybijający się na pierwsze miejsce obraz rosyj
skiej poetki na tle rozległej panoramy czasów i ludzi, problemów i tema
tów. Autorka utrwala wizerunek Achmatowej, jej osobowość, poprzez 
charakterystykę postaw wynikających z przyjęcia określonych ról spo
łecznych: samotny prześladowany twórca, mistrz, nauczyciel młodego 
pokolenia poetów, spełniający wyznaczoną misję poetycką, obok roli 
kobiety, matki. Jedną z najczęściej występujących w dziennikach Czu
kowskiej form relacji jest przytoczona rozmowa, zwykle pomiędzy autor
ką i jej bohaterką. Możemy wyróżnić tu pewien schemat. Wprowadzenie 
stanowi informacja na temat rozmowy telefonicznej: „zadzwoniła Anna 
Andriejewna”, po czym następuje rekonstrukcja rozmowy i spotkania. 
Czukowska niekiedy informuje wprost: „byłam w gościach u Anny An- 
driejewny”. Opis spotkania to zwykle uwagi na temat stanu fizycznego, 
psychicznego, wyglądu poetki, warunków życiowych. Autorka przytacza 
odbytą w danym dniu rozmowę, cytuje wypowiedzi samej Achmatowej 
bądź uczestniczących w spotkaniu osób. Tam, gdzie rozmowa dotyczyła 
spraw i osób bliskich autorce, pojawia się często jej własny komentarz. 
Poszczególne notatki odzwierciedlają zarówno przeżycia i uczucia autor
ki dziennika w momencie ich zapisywania, jak i nastroje oraz wydarzenia 
dotyczące Achmatowej.
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Pisząc o Czukowskiej jako świadku epoki, nie można pominąć wier
ności wysokim wartościom ducha i heroizmu dnia codziennego. Jej 
dziennik jest pod tym względem bliski wspomnieniom Andrieja Sacha
rowa.

„Czytanie jego wspomnień - klasycznego utworu dla tego gatunku i podręcz
nika obywatelskiej etyki oraz ludzkiej moralności dla przyszłych pokoleń - ude
rza właśnie tym ciągłym, przesadnym poszukiwaniem prawdy. Sacharow pozo
stawał bezlitosny wobec samego siebie, stąd dochodząca do pokory skromność, 
stąd najwyższa godność ludzka, której nikt i nic nie zdoła pomniejszyć ani do
tknąć”263 264.

263 М. Иловайская, Человеческий облик А.Д. Сахарова. Доклад, прочитанный 
7 декабря 1990 года в Падуе, па симпозиуме, посвященом памяти А.Д. Сахарова 
„Русская мысль” 1990, пг 3858, э. 11.

264 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой, книга I, 1938-1941, Время 
и судьбы, Москва 1989, 5. 6.

Prawda i prostota to dwie cechy wyróżniające dziennik Czukowskiej. 
Powstał on z potrzeby dania świadectwa prawdzie i spełnienia obietnicy 
złożonej drugiemu człowiekowi. W historii rosyjskiej diarystyki jest oka
zem gatunku rzadkim i wyjątkowym poprzez rozległość czasową.

W pierwszym tomie Zapisków o Annie Achmatowej, związanym 
z okresem powrotu pisarki do Leningradu, po ucieczce spowodowanej 
aresztowaniem Matwieja Bronsztejna, znajdujemy relacje ze wspólnych 
spotkań zAchmatową, kiedy zrodziła się koncepcja utrwalania rozmów 
w formie pisanej. Czukowska znacznie wcześniej zaczęła prowadzić 
dziennik - jeszcze w okresie wielkiego terroru, gdy palono domowe ar
chiwa i niszczono dokumenty, jednak jej ówczesne notatki, nawet mimo 
stosowania szyfru, zawierają wyłącznie opis snów; autorka nie przedsta
wiała realnej rzeczywistości, gdyż - jak twierdziła - sama rzeczywistość 
trudno się takiemu opisowi poddawała. W pierwotnym założeniu formuła 
dziennika była szersza. Dopiero od roku 1940 przestała pisać o sobie, 
poświęcając więcej uwagi Achmatowej.

„Czy miało sens pisanie w tym czasie prawdziwego dziennika?... Życie real
ne, moja codzienność zostały w notatkach opuszczone, lub prawie opuszczone, 
pojawiają się gdzieniegdzie, ledwie prześwitują. Czy zapisywać nasze rozmowy? 
Czy to nie oznacza ryzykować jej życiem? A z drugiej strony nie pisać niczego, 
czyż to nie byłoby przestępstwem? W popłochu pisałam mniej lub bardziej otwar
cie, chroniłam notatki w domu i u przyjaciół, tam, gdzie wydawało mi się bez- 

• -.,264 picczniej .
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W innym miejscu notatek czytamy, że coś ją ciągnęło, jakaś we
wnętrzna siła nakazywała pisać o poetce, podziwiała jej sztukę życia. 
Achmatowa dzięki własnej determinacji, własnemu oporowi, wychodziła 
z najgorszych opresji dziejowych. Przez większość życia była w stanie 
jakiegoś zagrożenia, nigdy jednak nie rezygnowała z obrony tego, co 
najważniejsze, z godnością chroniła wartości duchowe i życiowe. Kreacja 
własnej biografii jako utworu artystycznego miała jednak u Achmatowej 
pewną granicę; w jej ujęciu, rzeczywistość nie ulega nadmiernemu este- 
tyzowaniu, nie traci wiarygodności, estetyka pozostaje zawsze w pewnej 
relacji z etyką. Artyzm jako sposób na życie, przekształcenie życia 
w formę twórczości estetycznej, wiąże się u poetki z umiejętnością do
strzeżenia różnicy pomiędzy estetyką bytu a estetyką życia, realności. 
W ujęciu Czukowskiej, biografia Achmatowej jest ucieleśnieniem ideału. 
W przedmowie do pierwszego tomu pisze:

„Ona sama, jej słowa i czyny, jej głowa, ramiona i gesty rąk - w tym wszyst
kim przejawiała się doskonałość, która zazwyczaj przysługuje na tym świecie je
dynie wielkim dziełom sztuki. Los Achmatowej, będący czymś więcej nawet niż 
jej osobowość, rzeźbił na moich oczach z tej wspanialej i porzuconej, silnej i bez
radnej kobiety posąg boleści, sieroctwa, dumy i męstwa’’265.

265 *i' nlamze, s. 8.

Czukowska przedstawia poetkę rosyjską jako artystę, człowieka ska
zanego na twórczość; dla niej piękno świata jest równoznaczne z pięknem 
człowieka i tylko poprzez człowieka, jego los, historię, można zrozumieć 
świat.

Lidia Korniejewna poznała osobiście Annę Achmatową w roku 1920, 
gdy wraz ze swoim ojcem odwiedziła poetkę w jej mieszkaniu. Pisząc 
o prehistorii tej znajomości, powołuje się także na wieczór poświęcony 
pamięci Błoka, jaki odbył się w Domu Literatów w Piotrogrodzie (1921). 
Wśród opisanych wrażeń dominuje młodzieńcza fascynacja; szczególnie 
uderza autorkę niezwykłość, nadzwyczajność poetki, przejawiająca się 
nawet w jej zachowaniu i wyglądzie; ważny, z punktu widzenia dalszej 
znajomości, jest odkryty przez Czukowską „tajemniczy ból rozłąki”. Jako 
kobieta dojrzała, nawiązuje z nią kontakt osobisty jesienią 1938 roku. 
Pierwszy zapis stanowi relację ze spotkania 10 listopada. Celem wizyty 
Czukowskiej było zdobycie informacji o aresztowaniu syna Achmatowej, 
Lwa Gumilowa. Pisarka po aresztowaniu męża interesowała się losami 
niewinnych ofiar, choć w tekście pomija ten temat albo mówi bardzo 
niewiele (więcej w przypisach) o aresztowanych i skazanych. W dalszych 
partiach dziennika znajdujemy liczne uwagi dotyczące sytuacji kobiet: 



Wbrew systemowi, na przekór historii - beletrystyka Lidii Czukowskiej 281

samotnej żony i matki, podjętych przez nie staraniach w związku ze zdo
byciem wiadomości o uwięzionych. Przedstawia peregrynacje Achmato- 
wej po więzieniach i prokuraturach. Warto przypomnieć, że we wstępie 
do Requiem poetka pisze o tym samym okresie:

..W straszne dni jeżowszczyzny spędziłam siedemnaście miesięcy w kolej
kach więziennych w Leningradzie. Zdarzyło się, że ktoś «rozpoznał» mnie. Wte
dy stojąca za mną kobieta z sinymi wargami, która oczywiście nigdy w życiu nie 
słyszała mojego nazwiska, przełamała charakterystyczne odrętwienie i zapylała 
mnie na ucho (tam wszyscy mówili szeptem): A czy to może Pani opisać? I ja od
powiedziałam: Mogę. Wtedy coś na kształt uśmiechu przemknęło po tym, co nie
gdyś było jej twarzą’"266.

266 А. Ахматова, Сочинения, том первый, Москва 1990, s. 188.
267 „На вокзале нас встретил К. И. с машиной. Иду и детей он отвез к себе, а меня 

и Анну Андреевну в гостиницу”; Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой, Том 1 
1838-1941, Paris 1984, YMCA-PRESS, s. 217.

268 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой 1952-1962, Paris 1980, YMCA- 
PRESS, t. 2.

Achmatowa, dotrzymując obietnicy, opisała tragedię rosyjskich matek 
i żon.

Poetka wiele zawdzięczała w tamtych latach Czukowskiej; jej pomoc, 
instrukcje, jak postępować w prokuraturze, wyjaśnienia, zwykłe porady 
życiowe uchroniły ją od wielu dodatkowych przykrości. Uczucie sympa
tii, a nawet przyjaźni, i wzajemne zaufanie zostały poddane próbie 
w okolicznościach wojny. Achmatowa, ewakuowana z Leningradu, spo
tyka się z rodziną Czukowskich w październiku 1941 roku w Moskwie. 
Stąd wiodła dalsza wspólna droga na południe do Taszkientu. Szczegól
nie w czasie choroby Lidii Korniejewny (tyfus) poetka często ją odwie
dzała. Pobyt w Czystopolu możemy zrekonstruować na podstawie frag
mentarycznych zapisów. Tom pierwszy kończy lapidarna notatka 
z 9 listopada 1941 roku267.

O sytuacji Achmatowej w latach 1946-1952 Czukowska pisze szerzej 
we wstępie do drugiego tomu, zatytułowanym Trochę historii. Obok 
charakterystyki losu Achmatowej, uznanej wraz z Zoszczenką za twór
ców antyradzieckich, głośnej nagonki na poetkę (postanowienie CK, 
referat Żdanowa, artykuły Trifonowej, Siergiejewskiego itd.), pisarka 
wyjaśnia przyczyny swej długiej, trwającej całe dziesięciolecie, nieobec
ności przy Achmatowej.

W roku 1946 - wspomina Czukowska - „byłyśmy już cztery lata 
wstanie kłótni”, rozpoczętej w Taszkiencie późnąjesienią 1942 roku268. 
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Od grudnia nie widywała się z poetką przez cały rok - aż do wyjazdu 
z Taszkientu do Moskwy (jesień 1943). Oto jak wspomina tamte czasy:

„Przechodziłyśmy obok siebie. Znowu włóczę się od topoli do topoli, od cie
nia do cienia, znowu zadaję sobie pytanie: co się stało? To nie tylko krzywdzące, 
ale strasznie głupie, ni z tego ni z owego przechodzić tak obok siebie”269.

Tamże, s. XVIII.
270 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой. 1963-1966, Москва 1997, 

Согласие, I. 3, s. 79.
271 Tamże, s. 74.

Brak przyjacielskich i towarzyskich kontaktów trwał aż do roku 1952.
Warto podkreślić, że w początkowym okresie pobytu w Taszkiencie 

Achmatowa pozostawała w bardzo bliskich stosunkach z Czukowską. 
Wspólny los lat 1938-1940 przeżytych w Leningradzie, ewakuacja 
w głąb Azji, wreszcie twórczość - nieopublikowane wiersze przechowy
wane przez Czukowską w pamięci, a przede wszystkim Requiem, zbliżyły 
obie kobiety. Z niewiadomych jednak powodów Achmatowa zaczęła 
demonstracyjnie okazywać swoje niezadowolenie. Czukowską, nie do
ciekając przyczyn, usunęła się z jej życia na wiele lat. Fakt ten był jednak 
bardzo bolesny dla pisarki; wspomina go nawet w jednym z najlepszych 
okresów znajomości z Achmatową, na początku lat 60. Pod datą 
17 października 1963 roku pisze w trzecim tomie notatek:

„(Znowu pochwała. I znowu boli. Taszkient! Taszkient! Dlaczego ona wtedy 
uwierzyła komuś, kto w odróżnieniu ode mnie wspaniale opanował sztukę mó
wienia kłamstw?)”270.

W sierpniu tego samego roku wspominała:
„Myślalam o tym, że Anna Andriejewna jest teraz zbyt łaskawa («pozostaję tu 

tylko z uwagi na Panią») i czy jest to dobry znak? W Taszkiencie w przeddzień 
kłótni była również ze mną zbyt mila, niepokoiła się, jeśli opuściłam jakiś wie
czór, i kogoś posyłała po mnie: «czekają tam na Panią», pokazywała każdą nową 
linijkę, prosiła o radę itd.... Czy nie zdobyć się na odwagę i nie zapytać wprost, po 
tylu latach, co się stało tam, w Taszkiencie?”271.

W zapiskach nie znajdujemy jednak wyjaśnienia przyczyn tego kon
fliktu.

Zerwana w czasie ewakuacji znajomość została odnowiona latem 
1952 roku, kiedy poetka po pobycie w sanatorium pod Moskwą znalazła 
się u znajomych na Ordynce.

Pierwsza notatka z drugiego tomu pochodzi z 13 lipca 1952 roku 
i stanowi dokładny opis spotkania po dziesięciu latach.
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Drugi tom obejmuje przede wszystkim relacje dotyczące spotkań, 
rozmów, polemik z ludźmi, którzy znaleźli się w kręgu Achmatowej. 
Zawiera bogate opisy i charakterystyki zjawisk zachodzących w życiu 
społecznym, politycznym, literackim. Obok portretu Achmatowej, wy
raźnie zarysowuje się tu portret Borisa Pasternaka. Autorka kreśli równo
cześnie obraz życia inteligencji rosyjskiej w latach 50., dostrzega, po 
próbach kolejnych ograniczeń wolności intelektualnej - wyznaczenie 
inteligencji nowej roli w procesie liberalizacji.

Życiorys Achmatowej stanowi historię człowieka borykającego się 
z problemami dnia codziennego; poetka znajdowała się bowiem w trudnej 
sytuacji materialnej, a brak środków do życia zmuszał ją do przyjmowa
nia pomocy od przyjaciół, która wyglądała różnie; czasem miała formę 
pożyczki pieniężnej, np. od Pasternaka, częściej jednak była to pomoc 
sporadyczna, nieprzemyślana - otrzymywała produkty delikatesowe, np. 
pomarańcze, słodycze, w sytuacji, gdy od kilku tygodni brakowało jej 
produktów podstawowych, np. herbaty. Czukowska opisuje także pery
petie związane z trudną sytuacją mieszkaniową oraz pogarszającym się 
stanem zdrowia Achmatowej.

W tomie trzecim dziennika przedstawione zostały ostatnie lata życia 
poetki rosyjskiej, jej powrót na arenę literacką udział w ówczesnym 
spotkaniach artystycznych, imprezach poetyckich. Znaczące miejsce 
zajmują tu również sprawy dotyczące redagowania i wydania kolejnych 
tomików wierszy, zwłaszcza tomu wierszy Bieg czasu (Bieg wriemieni)\ 
opisane są perypetie związane z wyjazdami zagranicznymi poetki 
w związku z otrzymaniem międzynarodowej nagrody poetyckiej „Etna- 
Taormina” i tytułu doktora honoris causa na uniwersytecie w Oksfordzie. 
Autorka kreśli szerokie tło przemian, zmianę pokoleń literackich, przy 
czym przede wszystkim interesuje ją pokolenie młodych poetów. W cen
trum uwagi znajduje się sprawa Brodskiego, jego aresztowanie, zesłanie. 
Inne ważne wydarzenie tamtych lat - proces Siniawskiego i Daniela - jest 
szczegółowo opisane w komentarzu do dziennika Czukowskiej. Tom 
trzeci zamyka data 5 marca 1966 roku wieczorem, notatka informująca 
o śmierci Anny Achmatowej. Wraz ze śmiercią urywają się zapiski Lidii 
Czukowskiej, co świadczy, że postać wybitnej poetki rosyjskiej stanowiła 
główny obiekt jej zainteresowań.

W czasach gdy pamięć była zbrodnią Czukowska podjęła trud wykra
czający poza spełnienie powołania pisarskiego. Jej poglądy na sprawy 
polityczne, na społeczeństwo radzieckie, literaturę i jej twórców, są re
prezentatywne dla wąskiego kręgu rosyjskiej elity intelektualnej. Współ
brzmią z odczuciami narodu w chwilach krytycznych (nieszczęścia, woj
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ny, represji, terroru). Pisanie sprawiało ulgę, pozwalało lepiej zrozumieć 
opisywaną rzeczywistość; według Czukowskiej - było jedynym sposo
bem uchwycenia jej sensu:

„Nie napiszesz - nie zrozumiesz. A ja chciałam za wszelką cenę uświadomić 
sobie przyczyny braku świadomości, ślepoty społeczeństwa; dlaczego widzę to, 
czego nie widzą inni?”272.

272 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой 1952-1962, dz.cyt., s. 455.

System sowiecki wykluczał nawet tych, którzy go rozumieją i mu słu
żą; ten i wiele innych paradoksów potrafiła autorka odkryć i demasko
wać, doświadczenie cierpienia obligowało ją bowiem do mówienia praw
dy, przy czym cierpienie było dla niej ważnym momentem w akcie po
znawczym. Totalitaryzm komunistyczny, podejmując próby stworzenia 
nowego człowieka, w pierwszej kolejności dążył, by odebrać mu umie
jętność samodzielnego myślenia, stąd o wyniku toczonej walki z inteli
gencją rozstrzygało, czy jest jeszcze zdolna opisać rzeczywistość i przed
stawić wiarygodne świadectwa.

Utwór Czukowskiej jest takim właśnie świadectwem, odzwierciedla 
świat, w którym brak swobód politycznych jest rekompensowany przez 
wolność w innym wymiarze - w sztuce, w twórczości literackiej. Pytania 
egzystencjalne: o nasze miejsce w rzeczywistości, sens życia, przezna
czenie, postawione w dzienniku, bezpośrednio odnoszą się do jej troski 
w sytuacji zagrożenia tożsamości człowieka. Postulat racjonalności, istot
ny składnik człowieczeństwa, w odniesieniu do bezsensu radzieckiej 
rzeczywistości i zdrady rozumu na drodze tworzenia „nowych ludzi” staje 
się dla pisarki swego rodzaju sygnałem alarmowym przy ocenie ludzi 
i zjawisk, pozwala jej na przedstawienie sądów i opinii w postaci zdrowo
rozsądkowych konkluzji, które powinny się same nasuwać każdemu my
ślącemu człowiekowi. Jej postawa opozycjonisty ma zakorzenienie 
w długofalowym działaniu, w walce z systemem, w której wypracowała 
swój własny modus vivendi. Kierując się instynktem przetrwania, świa
domie dążyła do odczytania autentycznych wartości człowieczeństwa. 
Zdecydowanie przeciwstawiała się zrodzonemu na gruncie marksizmu- 
-leninizmu przekonaniu, że konflikt i walka są naturalnymi formami ży
cia, a przemoc - jego podstawowym regulatorem. Jej opis rzeczywistości 
radzieckiej lat 1952-1966 świadczy, że polityka wobec obywateli cha
rakteryzuje się ciągłością, i chociaż kurczy się obszar strachu i tematów 
tabu, nie zastąpiły go jednakże: bezpieczeństwo, nadzieja, wolność. Pi
sarka wskazuje na jedną z podstawowych funkcji ideologii - selekcję elit 
intelektualnych (sprawa Achmatowej i Zoszczenki, Pastemaka, Brod
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skiego, Siniawskiego i Daniela) oraz rolę ideologii w kształtowaniu elit 
w pełni dyspozycyjnych wobec władzy (Fadiejew, Lesjuczewskij itd.), 
jako działania mające na celu pogłębienie atomizacji społeczeństwa, do
prowadzenie do zaniku naturalnych więzi międzyludzkich, wspólnot 
osobowych. Jest to ważny problem w kontekście opisywanych przez 
autorkę kontaktów międzyludzkich, nie tylko w aspekcie socjologicznym, 
warto bowiem pamiętać, że wspólnota nie odcina się od rzeczywistości 
społecznej, ale odróżnia od form zinstytucjonalizowanych w zdecydowa
ny sposób, przede wszystkim brakiem charakteru politycznego i obroną 
świata wartości osobowych.

Dla Lidii Korniejewny istotne staje się rozumienie osoby - ze swej 
natury komunikowalnej, zwróconej na zewnątrz. Bliska jest Mounierow- 
skiemu273 274 podejściu do drugiego człowieka: więzy, które nawiązujemy 
z innymi osobami, pozwalają nam być i wzrastać, pisarka nie aprobuje 
zamykania się we własnym Ja, stara się uczestniczyć w życiu codzien
nym, angażować chociażby w mały wycinek spraw bieżących. Angażo
wanie się jest przejawem łączności z innymi ludźmi, wchodzeniem Ja 
w dialog z Ty . Trudno w tym kontekście nie zauważyć, że Achmatowa, 
przeciwnie, należy do kręgu artystów, którzy wyznawali zasadę niezaan- 
gażowania się w życie codzienne i publiczne, deklarowali obojętność 
wobec kwestii ideologicznych, broniąc autonomicznych wartości sztuki. 
Mimo pewnego osamotnienia, które było konsekwencją pójścia pod prąd, 
nie zauważamy w jej postawie śladów cierpiętnictwa, przeciwnie, wcho
dząc w świat sztuki, jakby zapominała o własnym osamotnieniu, pozba
wionej podstaw zjadliwej krytyce jej poezji i mizerii codziennej egzy
stencji. Protestowała, gdy próbowano traktować Pasternaka w kategoriach 
„męczennika”, porównywała jego sytuację - nagonki i represje, do wła
snej sytuacji sprzed lat. Jej postawa nie suponuje jednak oskarżenia pisa
rza o słabość czy nieuczciwość intelektualną w związku z pojawieniem 
się w prasie listów Pasternaka; choć zestawia jego osobiste niepowodze
nia z własnymi, to istota problemu leży, według poetki, nie we współczu
ciu, lecz w poszukiwaniu argumentów, które naruszyłyby spójność 

273 E. Mounier, Co to jest personalizm, przekł. zbiorowy, wybór A. Krasińskiego, Kra
ków 1960.

Mounier pisze: „Istotnym powołaniem człowieka nie jest ani opanowanie natury, ani 
rozkoszowanie się pełnią własnego życia, ale stopniowa realizacja jak najbliższego obco
wania z sobą poszczególnych świadomości, realizowania powszechnego, wzajemnego 
zrozumienia”, s. 222.

274 Buber mówi o działaniu i konieczności kształtowania otaczającej nas rzeczywisto
ści jako przejawie życia osobowego i warunków wchodzenia w dialog Ja - Ty. M. Buber, 
Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992.
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i powtarzalność modelowej sytuacji represji kształtowanej przez czynniki 
oficjalne. Jednym z podstawowych rysów osobowości poetki jest wier
ność zasadom moralnym, co ujawnia się przy ocenie własnego pokolenia. 
Postawa niezależności, abstrahowanie od wzorców poniżających godność 
ludzką wpłynęły na wybór jej własnej drogi, w pełni wolne kształtowanie 
własnego życia. Jeśli osoba jest wolna w każdym swym akcie, to konse
kwencją tej postawy mogła być też rezygnacja poetki z kolejnych związ
ków małżeńskich.

Z rozległej obserwacji i opisu stosunków międzyludzkich zrodziło się 
u Czukowskiej przekonanie, że istnieją spotkania pozostawiające ślad 
w życiu człowieka jako niecodzienne przeżycie, o czym pisaliśmy wcze
śniej. Jej relacja z „drugim”, gdy człowiek realizuje się w horyzoncie 
spotkania, ma, według typologii przedstawionej przez Jerzego Bukow
skiego w książce Zarys filozofii spotkania, kilka odniesień. Daje się tu 
także wyróżnić tzw. spotkanie poczucia godności, które doprowadza do 
nadbudowania szczególnej wspólnoty. Do tego typu spotkania dochodzi 
pomiędzy ludźmi, którzy za to samo cierpią. Relacje pomiędzy Czukow- 
ską a Achmatową można odnieść do tej kategorii spotkania. Wobec poni
żenia i cierpienia następuje uświadomienie sobie wyjątkowej sytuacji - 
zagrożenia, np. przebyte wspólnie trudne chwile, gwałtowne i burzliwe 
przeżycia, wywołane aresztowaniem najbliższych osób. Świadomość 
sytuacji, w jakiej obie się znalazły, zrodzone z niej zaufanie do drugiego 
człowieka, poczucie wspólnoty celów, bezinteresowność, chęć ponosze
nia ofiar, a przede wszystkim zawierzenie drugiemu i płynąca stąd ulga, 
możność zaufania innym, ugruntowały ich wzajemne relacje. Spotkanie 
Achmatowej z Czukowską stało się zatem wydarzeniem, obudziło poczu
cie współrealizowania tych samych wartości i pomimo nieporozumień, 
o których wspomniano wyżej, kształtowało ich dalsze relacje wokół 
wartości, jaką jest godność ludzka. Zdaniem Bukowskiego:

„Naszą ludzką godność możemy objawić, nie możemy jej pokazać. Być god
nym to umieć zachować się w danym momencie tak, by nikt z ludzi, z których 
opinią w moralnych sprawach bardzo się liczę, nie mógł powiedzieć, że zaprzepa
ściłem w działaniu swoją osobę. Godność to uzasadniona duma w połączeniu 
z cywilną odwagą. Najbliżej tego pojęcia sytuuje się grecka arele - jest to funda
ment dla wszystkich filozoficznych rozważań nad cnotą, etyczną działalnością, 
godnością, szacunkiem dla osoby. Być godnym to nie uciec, nie zdradzić, nie 
zdegradować osoby, to nieustannie, na różne sposoby, utrzymywać wysoki po
ziom Ja aksjologicznego”275.

275 J. Bukowski, Zarys filozofii spotkania, dz.cyt., s. 210-211.
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Czukowską zdobyła się na moralną odwagę, co pomogło w przeżyciu 
„spotkania poczucia godności”. Jej kontakt z poetką wynikał nie tylko 
z zainteresowania losem aresztowanych, ale podyktowany był obroną 
godności w warunkach poniżenia, długotrwałej bezsilności. Wspólne 
przeżycia i czyn (działania na rzecz uwolnienia aresztowanych, próby 
otrzymania informacji od prokuratora, w areszcie śledczym, a także 
i w kolejnych procesach twórców) świadczą, że duchowa siła dwóch osób 
może dać wielkie efekty. Pomimo że znały się już wcześniej, w istocie to 
właśnie spotkanie urasta do rangi wydarzenia, odnosi się bowiem do 
sytuacji granicznej, zachodzącej pomiędzy osobami, gdy dokonuje się 
wielki aksjologiczny i moralny skok. Spotkanie jako wydarzenie okre
ślało, jak zaznaczono wyżej, charakter późniejszych kontaktów.

Wydaje się, że w stosunku do wielu innych osób utrzymujących sto
sunki z Achmatową można mówić o „spotkaniu wspólnego poczucia 
braku”276. Tego typu spotkanie jest rezultatem nieodpartej chęci zespole
nia się z kimś, by razem „przybliżyć się do tajemnicy danego problemu 
czy przedmiotu, która to tajemnica niepokoi i mnie, i jego. Problem ten 
rozumiemy niemal w taki sam sposób”277. Zaangażowanie się w poezję 
stanowi tu płaszczyznę jednoczącą nie tylko twórców; wspólna praca 
przy wyborze wierszy i wydaniu tomów poezji Achmatowej nie wiązała 
się z próbą zamknięcia, niedopuszczenia nikogo nowego z zewnątrz, lecz 
przeciwnie - otoczenie Achmatowej umacniało tę wspólnotę, nadając jej 
bardziej społeczny charakter.

276 Tamże, s. 211.
277 Tamże, s. 204.
278 „Zaufanie to pewność, że otwarcie się w rozporządzalności względem drugiego 

człowieka napotka z jego strony odwzajemnienie mej postawy lub przynajmniej jej posza
nowanie”; J. Bukowski, Zarys... dz.cyt., s. 252.

Warto zaznaczyć, że rozporządzalność autor rozumie jako formę miłości, w której pra
gnie całkowicie „oddać się innym”, nadać sens swojemu życiu przez wyjście poza siebie; 
por. s. 240.

W kontekście relacyjnego traktowania człowieka i społeczeństwa 
przez Czukowską warto także zwrócić uwagę na rodzaj postawy zaufa
nia278 i formę wspólnoty budowanej na relacji mistrz - uczeń. Relacja ta 
określa stosunek pomiędzy osobą młodszą, mniej doświadczoną, poszu
kującą swojego miejsca w życiu i niezdecydowaną w wyborze wartości; 
taka relacja pomiędzy Achmatową a Czukowską utrzymywała się w za
sadzie do lat 50., choć rosyjska poetka pozostała dla niej autorytetem, nie 
tylko moralnym, do końca życia, wywierała także wpływ na ludzi z jej 
środowiska. Uczeń sam wybiera mistrza, aby go naśladować, a równo
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cześnie przejmuje jego sposób działań i system wartości. Tym, co pocią
gało Czukowską, była nie tylko jej wielkość poetycka, ale również, jak 
wspomniano wyżej, sztuka życia, zwłaszcza umiejętność reagowania na 
życiowe porażki. Chodzi zatem nie tylko o intelektualne zrozumienie 
przez Czukowską postawy poetki wobec świata, ocenę jej postępowania, 
lecz zaufanie bliźniemu „na podstawie wytworzonej więzi z nim, w której 
dociera się - jeżeli wydarza się spotkanie wspólnego poczucia braku lub 
inne - do jego Ja aksjologicznego, każę zawierzyć temu właśnie, a nie 
innemu człowiekowi”279. W spotkaniu mamy zawsze do czynienia 
z wartościami, odbywa się ono w aksjologicznym horyzoncie

279 Tamże, s. 258.
280 M. Heller, J. Życiński, Wszechświat i filozofia. Szkice z filozofii i historii nauki, 

Kraków 1986, s. 242.

Portret Achmatowej traktowany z perspektywy długoletniej więzi 
przyjaźni dostarcza wiele materiału, który wskazuje na świat wspólnych 
wartości. Duża wrażliwość osobista pozwoliła pisarce dostrzec wiele 
zdarzeń i reakcji trudnych do zauważenia dla przygodnego obserwatora. 
Czukowską należała do ludzi pielęgnujących z dogmatycznym uporem 
przyjęte zasady moralno-etyczne. W równym stopniu, to jest poświad
czającym swoje zaangażowanie osobistym przykładem, czuła się zobo
wiązana do ich realizacji. Nie zezwalała na odejście od wartości innym, 
nie znajdując dla nich usprawiedliwienia. Każde ze spotkań opisanych na 
kartach dziennika otwierało przed Czukowską inne perspektywy działa
nia, wszystkie jednak miały jeden cel - odkrywanie człowieczeństwa.

W Zapiskach, świadoma swego pisarskiego powołania, starała się do
strzegać nie tylko osobowy wymiar człowieka, ale i wspólnoty, i idąc tym 
tropem, odarcie z więzi naturalnych traktowała jako zamach na tożsa
mość.

Jak słusznie zauważa filozof:
„Mój stosunek do Boga, do innych ludzi, do własnego istnienia, szukanie sen

su tego istnienia... to cala «siatka wartości», wpisująca się w moje istnienie, okre
ślająca jego najgłębsze wymiary”280.

Czukowską, przedstawiając wzniosłe moralnie i duchowo dążenia ro
syjskiej poetki, które realizują się w codziennym życiu i składają się na 
jej osobowość, traktuje samo życie i doświadczenie jako źródło praktycz
nego przekonania by zaufać moralnym i duchowym instynktom. Wiara 
w człowieka, zaufanie mu, pokładanie nadziei w drugim - to możliwość 
rozwoju jednostki. Osobowość jednostki w znacznym stopniu konstytu
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uje, według Władysława Stróżewskiego281, aksjologiczna struktura czło
wieka. Filozof zwraca uwagę, że człowiek nie jest tworem aksjologicznie 
jednolitym; jego aksjologiczną strukturę charakteryzuje jako radykalnie 
indywidualną, obejmującą różnego rodzaju wartości (w tym pozytywne 
i negatywne), strukturę hierarchiczną, o właściwościach dynamicznych, 
dialektycznych i charakterze teleologicznym282.

281 W. Stróżewski, Aksjologiczna struktura człowieka, „Kwartalnik Filozoficzny" 
1998, t. XXVI, z. 4, s. 21-46.

282 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 2, s. 22.
283 Tamże, s. 28.
284 Deklaratywny charakter miał wiersz Modlitwa (1915), gdzie poetka prosi Boga, by 

odwrócił nieszczęście od Rosji za cenę jej szczęścia: „Zabierz dziecko i przyjaciela, 
i tajemniczy poezji dar”.

W ujęciu Lidii Komiejewny wizerunek poetki rosyjskiej wydobywa 
z punktu widzenia aksjologicznej struktury człowieka jej indywidualną 
osobowość. Na pojęcie osobowości w znaczeniu personalistycznym skła
dają się czynniki: poznanie oraz podmiotowe ,ja”. Pisarka, ukazując 
koleje życia Achmatowej i jej upodobania, uprzedzenia, w szerokiej per
spektywie - z jej miłością, ambicjami, dążeniami, różnorodnymi ideami, 
tym, co ją inspirowało, oraz aspiracjami - wskazuje na pewien porządek 
doświadczenia; poetka w tym, co robi, pozostaje bez reszty sobą.

W strukturze aksjologicznej, obok rozmaitego doboru wartości, istot
ną rolę odgrywa ich zhierarchizowanie; poza intelektem uwzględnić trze
ba wartościotwórczy sposób „bycia człowiekiem”. Problem transcenden
cji człowieka w człowieku, podejmowany przez wielu filozofów, u Stró
żewskiego polega na postulowaniu przez istotę człowieka szczególnego 
optimum, być może nieosiągalnego, lecz niezbędnego do nadania kierun
ku rozwojowi człowieczeństwa w człowieku. Ideał humanizmu jest zada
niem, które musi być podejmowane ciągle, od nowa283. Bycie człowie
kiem jest związane z wyborem pewnej opcji podstawowej, która wyzna
cza przestrzeń szczegółowych wyborów. W przypadku Achmatowej taka 
opcja podstawowa odnosi się do Boga284. Najczęściej badacze mówią 
o Bogu filozofów - deizmie Achmatowej.

Z uwagi na opcję podstawową, wartościotwórcze sposoby bycia czło
wiekiem rzutują na praktyczne, konkretne przekonania poetki, która, 
wbudowując je w swoje życie, zgodnie z nimi to życie konstruuje w tym 
znaczeniu, że przekonania te staną się prawami, które nigdy nie zginą. 
W Zapiskach często pojawiają się uwagi na temat wiary w Opatrzność. 
Spośród praw szczególnej wagi nabiera u Achmatowej obowiązek pomo
cy drugiemu w sytuacji zagrożenia.
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Na podstawie kronikarskiego zapisu poznajemy jej ideały i cnoty, ob
szary piękna i dobra, ucieleśnione w walce o zachowanie życia swoich 
bliskich i przyjaciół, jaką podjęła, w staraniach poetki o uwolnienie syna, 
Lwa Gumilowa, aresztowanego w 1938 i powtórnie w 1949 roku. W roku 
1938 poetka wysłała drugi list do Stalina z prośbą o uwolnienie Lwa. 
Jednym z zarzutów jej stawianych było rzekome namawianie syna do 
zabicia Żdanowa, jako wyraz zemsty za śmierć ojca, Nikołaja Gumilowa. 
Poetka nie mogła pogodzić się z tym oskarżeniem, czuła się winna. 
Przytoczmy w ślad za autorkąjej słowa:

„Czy Pani wie, ja w ciągu tych dni zrozumiałam, zc ja sama jestem winna. 
Wszystkiemu. Wszystkiemu, co się stało. CK ma rację, jestem winna... Oni 
chcieli wydrukować moje wiersze. Wtedy samowolnie włączyłam tam nowe, do 
tego jeszcze na pierwszy plan dałam najbardziej smutny wiersz. Jeślibym tego nie 
zrobiła - Lowa byłby w domu”285.

285 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. II, s. 180.
286 Por. W. Stróżewski, Aksjologiczna struktura człowieka, dz.cyt., s. 23.

Jakże przygnębiające są te słowa w ustach tak doświadczonej osoby; 
czyżby poetka zapomniała o niewinnych ofiarach i starała się doszukiwać 
jakiejś logiki w absurdalnej rzeczywistości. Logika jest jedna - to logika 
zniewolenia, jak pokazuje autorka, i wszystkie środki są dobre, jeśli pro
wadzą do tego właśnie celu. Być może górę wzięły tu uczucia macierzyń
skie, które przesłoniły jasność umysłu poetki, jej krytycyzm wobec rze
czywistości.

Wnikliwa obserwacja postawy Achmatowej, poczynając od słynnego 
listu do Stalina, poprzez stosunek do aresztowanych i uwięzionych, do 
prześladowanych i ich rodzin, oraz jej refleksje nad losem represjonowa
nych twórców, podjęte formy obrony ich niezależności osobistej i twór
czej, a na sprawie Brodskiego kończąc, pozwala dostrzec kultywowanie 
tych wartości, za które człowiek jako jednostka ponosi odpowiedzialność. 
Pisarka podkreśla, że indywidualność Achmatowej przejawiała się w jej 
niezależności jako człowieka i jako twórcy. Według Stróżewskiego rady
kalna indywidualność struktury aksjologicznej człowieka zasadza się na 
jego indywidualności ontycznej i idącej z nią w parze jedności podmio
towej człowieka286. Ranga ontyczna ludzkiej natury decyduje o tym, „że 
człowiek - jako byt obdarzony zdolnością do rozumowania opartego 
o intelektualną intuicję - może na gruncie tej «rozumowości», na którą 
jest «skazany» w pewnym sensie, okazać się również rozumny, czyli 
zaktualizować ponadto i taką jeszcze doskonałość, na jaką nie jest już 
skazany, lecz do jakiej w samej swej naturze został wyraźnie «zaproszo
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ny»”287. Droga życiowego powołania, którą wybrała wybitna poetka ro
syjska, oraz jej los świadczą, że wśród generacji ukształtowanej w kręgu 
doświadczeń rewolucji i obozów koncentracyjnych, wojen, aresztowań, 
śmierci, istnieli ludzie reprezentujący postawy intelektualne i typ wrażli
wości moralnej oraz społecznej, daleki od wymagań okaleczonej rzeczy
wistości. Pomimo tak złych warunków poetka zachowuje swoją niezależ
ność, honor, dzielność i męstwo w pokonywaniu przeszkód życiowych. 
„Miarą autentyczności w stosunku do opcji podstawowej jest gotowość 
poniesienia dla niej właśnie ofiary”288. Nie zawsze musi to być ofiara 
życia, wystarczy pozbawienie majątku, sławy, sukcesu zawodowego. 
Poetka, wybierając wartości pozytywne, znalazła się w sytuacji odmó
wienia jej w dziedzinie poezji znaczenia, programowego przemilczania 
nazwiska, braku możliwości publikacji utworów. W dzienniku wskazano 
przede wszystkim na wartości decydujące o kwalifikacjach zawodowych 
Achmatowej. Sposób uprawiania poezji jako zawodu i powołania, ocena 
wybitnych zdolności i zasług poetki wiąże się w Zapiskach z próbą okre
ślenia możliwości jej samorealizacji w tej roli w kolejnych okresach ży
cia. Wątek poezji stał się zatem główną linią tematyczną, wokół której 
buduje się indywidualność i osobowość Achmatowej. Czukowska 
w swoich zapiskach zwraca zatem uwagę na problem poetyckiego daru 
w kontekście roli, do jakiej podmiot czuje się powołany. Wartości decy
dujące o kwalifikacjach zawodowych poetki znalazły się na pierwszym 
planie, bowiem najważniejszy jest dla pisarki obraz - twórcy. Autorka 
z pełną świadomością przeciwstawia optimum zaangażowania w poezję 
rezygnacji Achmatowej z aktywnego działania po słynnej nagonce zaini
cjowanej przez Żdanowa, jej wybór emigracji wewnętrznej. Poetka raz 
powiedziała systemowi nie i nie widziała sensu, by ten akt powtarzać, 
tym bardziej że w roku 1946 wraz z Zoszczenką została wykreślona 
z oficjalnej literatury. Czukowska, na odwrót - ciągle starała się nawiązać 
kontakt z rzeczywistością. Achmatową akceptuje grupa inteligencji du
chowo jej bliska, która, podobnie jak poetka, znajdowała się poza oficjal
nym środowiskiem literackim, poza głównym nurtem rzeczywistości 
radzieckiej, co już samo zwalniało ją od odpowiedzialności za kształt 
życia publicznego w kraju. Znakiem protestu wobec zideologizowanej 
apriorycznie etyki propagowanej przez oficjalne instytucje i organizacje 
literackie była jej twórczość i postawa milczenia, co wcale nie oznaczało 
zaniku jej aktywności poetyckiej.

287 A. Rodziński. U podstaw kultury moralnej. Warszawa 1980, s. 83.
288 W. Stróżewski, Aksjologiczna struktura człowieka, dz.cyt., s. 32.
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W dzienniku autorka często wskazuje na władczy stosunek Achmato- 
wej zarówno do poezji, jak i do ludzi, przypomina, że obdarzono ją mia
nem - „królewna (cariewna)” rosyjskiej poezji; sama niejednokrotnie 
podkreśla jej wielkość w okresie świetności przed rewolucją - jako 
„pierwszej damy”, a w dniach grozy Anna Andriejewna staje się symbo
lem Matki-Rosji.

„Poprzednie wiersze Achmatowej znałam od dziecka, a nowe - wraz z gesta
mi rąk, palącymi papier nad popielniczką, z orlonosym profilem, wykreślonym 
błękitnym cieniem na białej ścianie domowego więzienia - wchodziły w moje ży
cie z taką samą nieodparta naturalnością, z jaką od dawna zamieszkały w nim mo
sty, sobór Świętego Isaaka, Letni Park czy nadnewskie bulwary”289.

289 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., I. 1, s. 11.

Powyższy cytat świadczy o tym, że rosyjska poetka jest ucieleśnie
niem tradycji, symbolizuje to, co odeszło, co wiąże się w świadomości 
autorki z jakimś sakralnym wymiarem, z tym, co mimo wszystko tkwi 
w pamięci.

W przypadku Anny Achmatowej optimum zaangażowania w poezję 
wiąże się także z jej stosunkiem do zbrodni stalinowskich, z moralnym 
problemem odpowiedzialności za ludobójstwo. W dziennikach Czukow- 
ska wyraźnie stawia ten problem. Na tle kronikarskiej relacji o własnym 
pokoleniu podejmuje znaczącą kwestię: jednostka wobec żywiołu historii. 
Terror lat 30., wojna z Hitlerem, druga fala terroru, kampania kosmopo
lityczna z okresu 1948-1949, groza ponownych aresztowań osób zwol
nionych w roku 1937, reformatorski i burzliwy okres odwilży, wreszcie 
ograniczenie swobód politycznych i intelektualnych na początku lat 60. - 
to fakty historyczne, które determinowały życie człowieka radzieckiego. 
Śledząc rzeczywistość polityczną i społeczną, pisarka odkrywa w historii 
ZSRR - czas kobiet. Jest to proces przymusowej emancypacji żon, matek, 
podejmujących walkę o życie mężów, synów. Przymusowa emancypacja 
pojawia się we wspomnieniach jako fakt udokumentowany, socjologicz
ny. Egzemplifikacją tych przemian jest los Anny Achmatowej. Suche 
fakty i suchy komentarz składają się na losy kobiet, a równocześnie losy 
narodu rosyjskiego dotkniętego stalinizmem, gdy normalne życie stawało 
się „utysiąckrotnioną tragedią szekspirowską”.

Problem odpowiedzialności za przeszłość, perspektywa spojrzenia na 
teraźniejszość przez pryzmat przeszłości uczy, że choć nie da się pew
nych faktów pominąć, to jeszcze zawsze istnieje szansa dla społeczeń
stwa, szczególnie - ludzi wykształconych, aby się w porę opamiętać. 
Notatki z lat 60. rejestrują dyskusje z Achmatową, dostrzegającą mobili



Wbrew systemowi, na przekór historii - beletrystyka Lidii Czukowskiej 293

zację konserwatywnych sił w świetle zaostrzających się konfliktów (wy
stąpienie Chruszczowa). Sama pisarka widziała groźbę powrotu do prze
szłości, kolejnego skostnienia. Gdyby ten proces nastąpił, to zgodnie 
z analogią Hercenowską - nic nie zwalnia narodu od odpowiedzialności. 
Tym, co w istocie wyróżnia autodokument Czukowskiej od innych tego 
typu relacji, jest głębokie poczucie odpowiedzialności za naród, los swój 
i bliźnich. Są to poglądy wypowiadane i przez Achmatową. Tom trzeci 
dziennika otwiera notatka z 10 stycznia 1963 roku, gdzie, obok streszcze
nia rozmowy na temat nowych wydań Gumilowa, pojawiają się refleksje 
poetki - na marginesie rozważań o zbrodniach hitlerowskich - dotyczące 
zbrodni Stalina. Temat obrachunku z przeszłością został podjęty w kon
tekście wydarzeń poodwilżowych w funkcji „papierka lakmusowego”. 
Już w poprzednim tomie pod datą 4 marca 1956 roku autorka przytacza 
charakterystykę Stalina i jego działalności dokonaną przez Achmatową:

„Stalin - mówiła Anna Andriejewna - był największym oprawcą, jakiego 
znała historia. Dżyngis-chan i Hitler to przy nim dzieci. Już dawniej nie mieliśmy 
co do niego złudzeń, czyż nie tak? A teraz otrzymaliśmy dokumenty potwierdza
jące nasze domysły. W prasie często pojawiał się zwrot «osobiście towarzysz Sta
lin». Teraz wiadomo, że towarzysz Stalin osobiście wskazywał, kogo i jak należy 
bić. Towarzysz Stalin osobiście kazał nałożyć kajdanki profesorowi Winogrado- 
wowi. Opublikowano dyrektywy towarzysza Stalina - decyzje oberkata wpisane 
w krzyki i jęki torturowanych. O lekarzach powiedział ministrowi: «jeśli ‘nie wy- 
dębicie’ z nich przyznania się do winy, spadnie wasza głowa». Wspaniale brzmi 
w tym kontekście zwrot ‘nie wydębicie’. Mam nadzieję, że słowa trafią do pod
ręczników i uczniowie będą się ich uczyć na pamięć"290.

290 Tamże, t. 2, s. 136.
291 Tamże, s. 139.

Historyczna ocena Stalina pozwala szerzej spojrzeć na własny los 
i dzieje kraju. Gdy społeczeństwo jest świadome faktów ludobójstwa, nie 
może przystać na kolaborację z komunizmem w wydaniu stalinowskim. 
Ani Achmatowa, ani Czukowska nie miały złudzeń co do systemu. Dały 
prawdziwe świadectwo epoki, w przeszłości i teraźniejszości odnajdując 
fakty, które z uwagi na analogię ukazywały prawdziwe oblicze przemocy 
i kłamstwa. Dla Czukowskiej to „wyniesienie okropnej rzeczywistości 
w jakąś ponadświatową sferę” było czymś irracjonalnym, okupionym 
bratnimi mogiłami Syberii. Przebudzone, nie samo, lecz na komendę, 
sumienie pozwala powiedzieć zaledwie czwartą część prawdy291.

Problem stalinizmu unaoczniony przez autorkę na przykładzie losu 
Achmatowej uświadamia czytelnikowi, tragiczną sytuacją kobiet rosyj
skich. Przejmująca konstatacja poetki: „Nie mogę patrzeć na te oczy. Czy 
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Pani zauważyła? One istnieją jakby same, oddzielone od twarzy”"92, wy
raża ów wielki dramat życia, symbol przerażenia, bezsilności, sieroctwa, 
gdy wartość człowieczeństwa została zdegradowana. Proces depersonali
zacji przebiegał w różnych kierunkach. Ważna w tym kontekście jest 
opinia poetki na temat wydarzeń 1956 roku:

„Teraz aresztowani powrócą i dwie Rosje spojrzą sobie w oczy: ta, co zamy
kała, tej. którą zamykano. Zaczęła się nowa epoka. Dożyłyśmy jej wspólnie”295.

292 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой 1938-1941, Paris 1984, t. 1, s. 18.
295 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 2, s. 137.
294 Tamże, s. 139.

Ludzki wymiar spraw podkreśla pewną potencjalność, niezależnie od 
słusznych czy błędnych postaw, w której poetka rozpoznaje władzę wła
snej odpowiedzialności. Decyduje to, co jest dla niej ważne. Historii nie 
można wykreślić, a wraz z nią zła czy dobra, których jesteśmy twórcami.

Achmatowa wystąpiła przeciw ludziom, nawet w błahych sprawach 
zasłaniających się niewiedzą i w ten sposób chcących usprawiedliwić 
swoje postępowanie.

„Tam, powracający z więzienia najlepszy przyjaciel nie może odpowiedzieć 
na pytanie, czy żyje jego matka? To prawda - siedemnaście lat przebywał w za
mknięciu bez listów. Ale przecież przyjaciel tego najlepszego przyjaciela... dla
czego nie wie, czy żyje staruszka? Przecież on był na wolności. My wiedziały
śmy, czy żyją matki i żony naszych zabitych przyjaciół. Nieprawdaż, Lidio Kor- 
niejewno?”292 * 294.

Dla poetki doświadczenie jest czymś podstawowym w życiu, sprawdzia
nem ważności jej człowieczeństwa i prawdy; zaufania do życia można się 
nauczyć na podstawie doświadczenia i zweryfikować je również tylko 
w doświadczeniu, co z kolei pozwala budować pełniejsze życie osobowe. 
Osobowy wymiar człowieka realizuje się poprzez skutki działania i ujaw
nia w ludzkich czynach. Czyn autorski (twórczość) jest także sprawdzia
nem aktywności i odpowiedzialności człowieka.

Achmatowa wierzy, że dożyła historycznego momentu, że jej sąd nad 
Stalinem i cała twórczość poetycka spotkają się w nowej fazie rozwoju 
historycznego ze zrozumieniem, a dobro, które się rodzi stopniowo, zwy
cięży istniejące zło. Z większym pesymizmem o szansach rozwojowych 
państwa radzieckiego wypowiadała się Lidia Komiejewna. Nawiązując 
do referatu Chruszczowa wygłoszonego na Sesji Rady Najwyższej 
12 grudnia 1962 roku, w którym I Sekretarz dokonał oceny międzynaro
dowej sytuacji Związku Radzieckiego oraz działalności Stalina, autorka 
dokonuje pewnej analogii pomiędzy odległymi epokami historycznymi. 
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Chruszczów, uznając za słuszną krytykę Stalina, wyraził jednak pogląd, 
że nie można przekreślić jego zasług dla partii i dla rozwoju ruchu komu
nistycznego. Pisarka ma świadomość, że Rosjanie znajdują się znowu na 
rozdrożu i od nich zależy, czy epoka Aleksandra II powtórzy się ze 
swoimi konsekwencjami, przejdzie w epokę Mikołaja I. Najważniejsze, 
by podejmować wyzwanie czasów. Niegdyś za reformą agrarną nastąpiło 
krwawe stłumienie powstania styczniowego w Polsce, pożary, niepo
trzebne zesłania, kaźnie. Teraz, po masowym zwolnieniu uwięzionych - 
„Węgry, krew i jakby znowu mobilizował się stalinizm”; co będzie dalej, 
trudno przewidzieć. Historyczna analogia; jak w XIX wieku, tak i obec
nie wszystko rozegra się „na górze”, nie wiadomo, „komu spadnie gło
wa”.

Czukowska daje niepodzielny obraz człowieka borykającego się 
z problemami, jak większość twórców nieobecnych w literaturze. Rów
nocześnie prezentuje różne aspekty osobowości poetki: wybitny talent, 
niecodzienny umysł, obok pogardy wobec ludzi małostkowych i spraw 
przyziemnych. Ukazuje Achmatową jako postać intrygującą, wrażliwą; 
poetka to walczy i popada w konflikt z otoczeniem, to znów jawi się jako 
osoba nieporadna, zrezygnowana, bezbronna. Achmatowa, jak widać na 
kartach dziennika, trudno poddaje się codzienności, osaczają ją sprzęty, 
niezręcznie i niezgrabnie wykonuje najprostsze czynności domowe. Po
wszedniość kłóci się z jej stylem bycia. Nie pasuje stary szlafrok, buty 
z naderwanym obcasem, niezwykle trudny jest jej proces adaptacji do 
nowej rzeczywistości. Za to, kiedy oddala się od spraw przyziemnych, 
zagłębia we wspomnienia, poezję czy rozważania literackie, następuje 
metamorfoza. Heroiczna postawa Achmatowej nie wyklucza jednak sła
bości. Jasny, trzeźwy i przenikliwy umysł poetki bronił się przed intru
zami. Widząc więcej niż inni, bała się postradania zmysłów. Ten stan 
emocjonalny towarzyszył Achmatowej, wywołując kolejne psychozy. 
Czukowska opowiada o jej chorobach, stresach, a nawet obsesjach. Obok 
słabości przedstawia równie bogatą paletę jej zalet: mądra, szlachetna, 
kochająca, mężna itd.

Zawarte w dzienniku informacje na temat stylu i trybu życia poetki, 
a nawet jej przyzwyczajeń - opis posiłków, tej strony codzienności, sza
rej prozy życia, która stanowi równie intensywny materiał faktograficzny 
- wnoszą element prostoty, a równocześnie na podstawie opisu wyglądu 
zewnętrznego i stylu bycia poetki, jej zachowania w różnych sytuacjach, 
czytelnik z poszczególnych elementów sam buduje portret, współuczest
nicząc we wskrzeszonych przez Czukowską różnych sytuacjach życia 
poetki. W październiku 1958 roku pisarka zanotowała:
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„Wygląda nieźle i jak zwykle, kiedy odwykniesz od niej, zadziwia znów 
twarz, zaskakuje jej sposób poruszania się. Oto, w swoim liliowym szlafroku 
z szerokimi rękawami; podnosi ręce, by po prostu poprawić fryzurę, a sprawia ta
kie wrażenie, jakby wznosiła je ku niebu: czy błogosławi, czy się modli”295.

295 Tamże, s. 258.
296 Tamże, s. 75.
297 Tamże, s. 78.

Poetka w zależności od sytuacji zmienia swój sposób bycia, ulega na
strojom, poddaje się emocjom. W zapiskach czytamy: „Anna Andriejew- 
na była u mnie wieczorem 29, to jest w dzień mojego odjazdu do Mo
skwy. Elegancka, uczesana, w brylantach”296. Te pozytywne wrażenia 
zmieniają się w ciągu kilku dni; pisarka dostrzega zupełnie inną kobietę: 
„Znowu szlafrok, tapczan, wygniecione prześcieradło, zmierzwione nie 
uczesane włosy”297. Jak widać, autorka niczego nie ubarwia; poprzez 
znaczący szczegół charakteryzuje poetkę taką, jaka jest, bez upiększeń.

Finezja, płynność ruchów i gestów splatają się w obrazie Achmatowej 
z jej wrażliwością, uduchowieniem. Czukowska, przedstawiając ten por
tret, dostrzega cechy kobiety nowoczesnej, dość egocentrycznej, niepo- 
zbawionej uroku dyskretnej ekstrawagancji. Jest to Achmatowa zatrzy
mana w kadrze, i od inwencji odbiorcy w dużej mierze zależy, jak spojrzy 
na obraz, które elementy uzna za najbardziej charakterystyczne dla za
chowań poetki, jej stylu obcowania z ludźmi; zatem o jego ostatecznym 
kształcie rozstrzyga świadomość czytelnika. Ważne jest, że wobec przed
stawionej postaci poetki odbiorca pozostaje nieskrępowany, niezależny, 
a nawet - chciałoby się rzec - bardziej bezstronny niż sama autorka. 
Czukowska stwarza mu nie tylko dogodną pozycję widza. Dokumentalna 
relacja Czukowskiej dostarcza nam faktów, na podstawie których czytel
nik sam współtworzy obraz Achmatowej. Z nanizanych skrzętnie ele
mentów pisarka układa mozaikę uchwyconych „na żywo” obrazów, roz
mów, wspomnień, komentarzy, a od inwencji odbiorcy zależy, któremu 
z nich nada rangę pierwszorzędną. Na podstawie dziennika można nie 
tylko zrekonstruować spore fragmenty życiorysu Achmatowej. Autobio
graficzny szczegół, odtworzony z godną historyka dbałością, rysuje się na 
szerszym planie; autorka przedstawia jednakowo przekonywająco układ 
rozgrywek politycznych, jak i najbardziej skomplikowane meandry ludz
kich losów. Pojawiają się nawet wspomnienia z dzieciństwa, o którym 
poetka nie lubiła mówić. Notatki zawierają także niewielki fragment 
wspomnień o rodzicach i rodzeństwie Achmatowej. Poetka najwięcej 
mówi o bracie Andrieju Gorience i jego żonie.



Wbrew systemowi, na przekór historii - beletrystyka Lidii Czukowskiej 297

Dyskretnie odsłania sprawy osobiste, np. w pierwszym tomie, gdzie 
wspomina okres małżeństwa Achmatowej z Gumilowem. Poetka w listo
padzie 1940 roku powróciła pamięcią do Wilna, kiedy to odprowadzała 
Nikołaja na front, i do widoku ludzi pielgrzymujących do Matki Boskiej 
Ostrobramskiej: „Wszyscy ludzie na kolanach czołgali się na górę. Oka
zało się, że to taki zwyczaj: pełzać na kolanach, w dzień święta ikony”298. 
Pisze także o związku z Puninem oraz jak doszło do jego zerwania, 
19 września 1938 roku, dotyka intymnych spraw i rozmów. Przytacza 
także opinie na temat bliskich poetce mężczyzn (np. Szilejko, Pasternak); 
cytuje niekiedy ich wypowiedzi charakteryzujące Achmatową, jak 
w przypadku Władimira Garszyna.

Tamże, t. 1, s. 204.
Tamże, s. 57.
Tamże, s. 62.

Autorka, pełna podziwu dla Achmatowej - człowieka i poety, nie ską
pi faktów. Informuje np., że w roku 1940 Achmatowa została przyjęta do 
Związku Pisarzy, podniesiono jej emeryturę, podjęto starania o mieszka
nie; wspomina o jej pobytach w Domach Pracy Twórczej, szpitalach, 
sanatoriach. Znajdujemy dokładny opis warunków życiowych, np. miesz
kanie komunalne z rodziną Smirnowów. Niekiedy uderza drobiazgowość 
w opisie wnętrz - zarówno mieszkania poetki, jak i stylowego salonu, np. 
Ardowów:

„Jej pokój ma teraz jeszcze bardziej dziwny wygląd niż zazwyczaj: szyba za
lepiona gazetą, z górnej lampy na suficie zwisa jakiś skręcony kawałek szala”299.

Czukowska zwraca uwagę na stosunek Achmatowej do przedmiotów. 
Niektóre, szczególnie ulubione, przypominały jej dawną przeszłość, pro
wokowały do wspomnień, inne cieszyły i przyciągały nowoczesnością. 
Oto co pisze na temat efektownych prezentów, jakie ofiarował jej Punin:

„(...) elektryczna zapalniczko-popielniczka. To mi podarował Władimir Georgi- 
jewicz. A oto, proszę spojrzeć jeszcze, jakie pudełeczko. Z lapis-lazuli. To puder- 
niczka. Jest mi przyjemnie, gdyż są to nowe i nowoczesne rzeczy. Przecież my 
cały czas żyjemy wśród jakichś przedmiotów z odległych epok”300.

W Czukowskiej dominuje poczucie obowiązku - pozostanie wierną 
sobie i wartościom, które znajdują także spełnienie w etycznej powinno
ści. Czuje odpowiedzialność, podobnie jak Achmatowa, jaka ciąży na 
literaturze i jej twórcach szczególnie w momentach kryzysowych. Dla 
Achmatowej trwanie w prawdzie stanowi równocześnie zabezpieczenie 
przed lękiem, poetka nie poddaje się przerażeniu, jest odporna na kosz

298
299
300
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mar rzeczywistości, odnajduje w twórczości moralne alibi. Jej działalność 
poetycka wiąże się, jak wynika z notatek, z kwestią kwalifikacji moral
nych, obok zawodowych.

Artystyczny portret poetki, tworzony na styku różnych płaszczyzn 
i wartości, z których ważne miejsce w aksjologicznej strukturze człowie
ka odgrywa podstruktura moralna - w ujęciu Czukowskiej, ona to właśnie 
stanowi dominantę w polu obserwacji biografii wybitnej poetki jako 
człowieka i artysty - wzbogacają rozmowy o poezji. Anna Andriejewna, 
wypowiadając się na temat swoich wierszy, obok klasyfikacji „dobre”, 
„złe”, „lepsze”, stosowała również określenie „to jeden z moich central
nych” lub, inaczej, „jeden z moich kluczowych” wierszy301. Każdy nowy 
utwór czy tomik poezji poddawała ostrej krytyce, była zawsze ciekawa 
opinii o swoich wierszach. Kiedy w roku 1940 w drugim numerze czaso
pisma „Leningrad” ukazał się jej wiersz Ot tiebja ja sierdce skryła, była 
zawiedziona, że utwór ten nie spodobał się Puninowi. W innym miejscu 
dziennika przytacza wypowiedź Chardżijewa na temat twórczości Ach- 
matowej:

301 Tamże, s. 173.
302 Tamże, s. 178.
303 Por. Т.П. Макогоиенко, ... Из третьей эпохи воспоминаний [w:] Об Анне 

Ахматовой. Стихи, эссе, воспоминания, письма, Ленинград 1990, s. 261-281.

„Zawsze Panią kochałem, lecz dotąd byłem obojętny wobec Pani wierszy. 
A teraz zrozumiałem, że wiersze są lepsze niż Pani. Pani zmusza mnie, abym ko
cha! to, czego nienawidzę”302.

Warto dodać, że Achmatowa nigdy nie była w pełni usatysfakcjono
wana recenzjami, nawet pochlebnymi, znajdując w nich jedynie chęć 
przypodobania się jej osobie; częściej jednak ubolewała nad brakiem 
rozumienia jej poezji. Uznała, że stosunek czytelników do jej twórczości 
poetyckiej w latach 20. był równocześnie odpowiedzią pokolenia na od
mienność jej stylu. Ówczesna młodzież oczekiwała pojawienia się nowej 
i rewolucyjnej poezji.

W późniejszych okresach spotykamy się z paradoksalną sytuacją: jej 
nazwisko jest znane, choć niewielu czytelników zna wiersze. W czasie 
blokady Leningradu, w związku z jej wystąpieniami w audycjach radio
wych, w czasie których recytowała swoje utwory poświęcone tematyce 
Leningradu, zyskała popularność i uznanie303. Było to nie tylko nowe 
doświadczenie w jej pracy twórczej, ale i „poważna przeszkoda” w póź
niejszym procesie prześladowania poezji, uznano bowiem jej poezję za 
patriotyczną. Żdanowszczyzna pozbawiła poetkę zarówno audytorium, 
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jak i możliwości wydania utworów. Dopiero lata 60. przyniosły poważną 
zmianę jej statusu jako poety. W drugim tomie Zapisków znajdujemy 
interesującą uwagę na temat niemożliwości dotarcia młodzieży w okresie 
odwilży do klasyki rosyjskiej, gdyż droga do niej prowadzi bezpośrednio 
poprzez znajomość współczesnej poezji, której nie ma lub pozostaje 
w ukryciu304. Nieco później, w roku 1965, Achmatowa, dostrzegając 
olbrzymie zainteresowanie poezją w ZSRR, przyczyny tego zjawiska 
określa następująco:

304 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 2, s. 163.
305 Tamże, t. 3, s. 281.
306 Tamże, s. 136.
307 Tamże, s. 289.
308 Tamże, s. 10.

„U nas teraz bardzo lubią wiersze, jak nigdy dotąd. Jak pani myśli, dlaczego?
- Myślę - powiedziałam - to dlatego, że są one dla nas wszystkim. Zastępują 

religię, politykę, sumienie.
- Zastępują wszystko - powtórzyła Anna Achmatowa. - Tak, tak, zastępują 

wszystko”305.

Czukowska cytuje także wypowiedzi Achmatowej na temat współcze
snej poezji. Mówi o średnim pokoleniu poetów, do którego zalicza Piętro
wych, Lipkina, Samojłowa, Komiłowa, Kuszniera306; bez uznania odnosi 
się do poezji estradników, zwłaszcza Jewtuszenki, Wozniesienskiego, 
Achmaduliny, nazywając, ich wirtuozami w branży estradowej, sztuce nie- 
mającej nic wspólnego z poezją307. Spośród młodych szczególnie wyróż
niała poezję Brodskiego. W Zapiskach najpełniej wyraża się stosunek 
Achmatowej do takich poetów jak: Briusow, Balmont, Błok, Mandelsztam, 
Pasternak, Nikołaj Kuzmin, Nikołaj Łoziński, Olga Bergholc.

Oprócz oceny poezji współczesnej, rosyjska poetka najczęściej wra
cała do swoich poprzedników. Powołując się na Annienskiego, mówiła 
otwarcie o jego oddziaływaniu nie tylko na własną poezję:

„Teraz będzie Pani mogła zobaczyć, jakim jest poetą - powiedziała. Jakim 
wielkim. Wręcz zadziwiające, że Pani go nie zna. Przecież wszyscy poeci wyszli 
z niego: i Osip, i Pasternak, i nawet Majakowski. Przeczytała mi cztery wiersze, 
rzeczywiście wspaniałe. Szczególnie spodobały mi się Smyczok i struny, Staryje 
estonki. Lira czasów. Rzeczywiście słychać ją w' nich i Pasternaka słychać”308.

Komentarz autorski wskazuje jednak, że Czukowska stawiała poezję 
Achmatowej ponad Annienskiego.

Warto podkreślić, że w dzienniku zawarta jest nie tylko analiza czy 
ocena przytoczonych przez Czukowską utworów bądź ich fragmentów, 
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ale także głębsza refleksja nad kondycją poezji rosyjskiej na przestrzeni 
wielu lat. Czukowska cytuje na przykład wypowiedź Achmatowej na 
temat słynnej baszty - salonu literackiego Wiaczesława Iwanowa. Często 
jesteśmy świadkami aktu tworzenia, pierwszego czytania wiersza Ach
matowej, komentowania twórczości własnej i cudzej, np. Annienskiego, 
Gumilowa czy Pastemaka. Na podstawie relacji autorki dziennika znamy 
również wypowiedzi rosyjskiej poetki o klasykach poezji - romantykach: 
Puszkinie, Lermontowie oraz Niekrasowie, znajdujemy uwagi dotyczące 
wzajemnych stosunków pomiędzy Puszkinem a Mickiewiczem. Lidia 
Korniejewna broniła poezji Mickiewicza, Achmatowa - Puszkina, nie 
podobało jej się bowiem, że Mickiewicz wzywał do boju Polaków, a sam 
pozostawał poza granicami kraju. Puszkin był zawsze ze swoim narodem 
i tworzył dla niego. Achmatowa, wspominając własny artykuł o Mickie
wiczu, komentuje jednak: „Teraz nie pora obrażać Polaków, a i wtedy, 
kiedy go pisałam, nie był czas ku temu”309.

309 Tamże, s. 11.
310 Por. Л. Чуковская. Записки, dz.cyt., t. 1, s. 32, 138.

Charakterystykę życia literackiego dopełniają w Zapiskach uwagi 
dotyczące polityki kulturalnej. Pisarka ukazuje różne oblicza manipulacji 
na rynku wydawniczym, w tym redaktorską politykę sterowaną przez 
czynniki partyjne. Nie trzeba wyjaśniać, jak ważną sprawą dla Achmato
wej było wydanie każdego utworu, kolejnego tomiku wierszy. Czukow
ska śledzi perypetie związane z poszczególnymi próbami wydrukowania 
jej poezji w kraju i za granicą, skrzętnie odnotowuje wszelkie przeszko
dy. Równie istotnym problemem było pozbawienie poetki możliwości 
bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem.

Anna Achmatowa zaczęła drukować swoje wiersze w roku 1907; 
o tych, które powstały do roku 1909, wyrażała się niezbyt pochlebnie310. 
Na kartach dziennika dużo miejsca zajmuje sprawa przygotowania do 
druku w latach 50. tomu jej wierszy. Od sierpnia 1956 roku, w związku 
z propozycją złożoną poetce przez wydawnictwo Sowietskij Pisatiel’ 
opublikowania zbioru zatytułowanego Wiersze z różnych lat 1909-1956 
(Stichi raźnych let 1909-1956), Achmatowa była gotowa do współpracy, 
a nawet kompromisu; kilka wierszy poddała przeróbce, z niektórych, 
zgodnie z sugestiami redakcji, zrezygnowała. Ważnym wątkiem poja
wiającym się w Zapiskach jest publikacja poematu Requiem, przy czym 
należy zauważyć, że konieczność jego druku, sprawę dostępu do tekstu 
i popularyzacji poematu wśród młodzieży w szkołach (w latach 60.) Czu
kowska traktowała w kategorii zadośćuczynienia. Opublikowanie po



Wbrew systemowi, na przekór historii - beletrystyka Lidii Czukowskiej 301

ematu Requiem miało być dla samej Achmatowej dostatecznym dowo
dem potwierdzającym wiarygodność dotychczasowych przemian 
w duchu XX i XXII Zjazdu311. Pisarka z uwagą śledziła losy Requiem, 
Poematu bez bohatera oraz poszczególnych tomów wierszy - Bieg czasu 
(Bieg wriemieni). Utwory te, a zwłaszcza Requiem, nie mogły zostać 
opublikowane, o czym Achmatowa była przekonana już w sierpniu 1963 
roku, gdyż za dużo w nich śmierci, pomników nadgrobnych, kamiennych 
płyt;

311 Tamże, t. 3, s. 36.
312 Tamże, s. 62.
313 Tamże, t. 1, s. 169.
314 A. Drawicz, Dobro pamięci zapłacone cierpieniem, dz.cyt, s. 193.

„Walka z kułakami, represje i rozstrzelania w piwnicach, leningradzka bloka
da, Babi Jar, i setki nie wiadomo gdzie zasypanych Babich Jarów - są niepotrzeb
ne, a pamięć o nich niech zginie. (...) Ten protest przeciw pomnikom - to Eugenia 
Fiodorowna protestuje przeciw Requiem i przeciw Wieńcowi martwych. (Jacy 
martwi? Nie było żadnych martwych! Powiedzieli na dwóch Zjazdach, i wystar
czy. Jeśli na czas zetrzeć nadgrobne napisy, to i zatrze się pamięć“312.

Czukowska dokładnie relacjonuje zmagania poetki z redaktorami, 
cytuje wypowiedzi różnych osób, w tym urzędników państwowych, 
przytacza fragmenty dokumentów, daje do tego rozległy komentarz 
w części końcowej Za sceną. Autorka pisze także na temat swojej pomo
cy przy doborze tekstów, w trakcie korekty, przy nanoszeniu poprawek 
oraz przy ustalaniu ostatecznych wariantów czy tytułów wierszy:

„Czytałam z uwagą. Znalazłam dużo błędów. Anna Andriejewna jak zwykle 
podziwiała moje umiejętności. Zmartwił mnie nowy początek wiersza Mój goro- 
dok igruszecznyj sożgli. Był bardziej intymny niż obecne patetyczne «O!» Anna 
Andriejewna nie zgodziła się jednak ze mną“313.

Rodzi się pytanie, w jakim stopniu Czukowska przyczyniła się do po
wstania, a przede wszystkim ocalenia wielu utworów Achmatowej, za
chowując je w pamięci do czasu, gdy mogły zostać zapisane czy opubli
kowane. Odpowiedź jest trudna, nie bez powodu jednak Andrzej Drawicz 
nazywa Czukowską „strażniczką i nosicielką wierszy Achmatowej”314. 
Już w pierwszym tomie dziennika autorka wspomina o zwrotkach, któ
rych uczyła się na pamięć podczas spotkań z Achmatową w najtrudniej
szych czasach, kiedy siedziały i rozmawiały głośno o pogodzie, poetka 
pisała fragment wiersza na skrawku papieru, podsuwała Czukowskiej, 
a ta, czytając kilkakrotnie, zapamiętywała go. Po wielu latach, gdy doszło 
już do opracowania i w końcowej fazie znajdował się oczekiwany tom 
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Bieg czasu, Achmatowa włączyła tu wcześniejsze utwory, jak Moljus' 
okonnomu tuczu. Są to szczegóły istotne dla badacza jej twórczości, przy 
czym warto zaznaczyć, że autorka z drobiazgową dokładnością rejestruje 
każdą znaną jej zmianę słowa lub wersu. Czukowska jako redaktor 
z zawodu nie odmówiła sobie przyjemności zaznaczenia istotnych, we
dług niej, zmian w samym tekście wierszy, np. w wydaniu z 1958 roku 
w wierszu Wieczór (Wieczer) nastąpiła korekta - wers: „U oziernych 
głuchich bieriegow”, Achmatowa zmieniła na „U oziernych grustił bie- 
riegow”315. Tego rodzaju szczegółowa informacja świadczy o pietyzmie, 
z jakim Czukowska podchodziła do każdego wersu Achmatowej, i o do
skonałej znajomości jej poezji. W ogóle historia publikacji oraz trudności 
związane z cenzurą zajmują wiele miejsca także w trzecim tomie dzien
ników. W odniesieniu do liryki Achmatowej autorka porusza takie kwe
stie, jak: data powstania wiersza, chronologia, powstawanie kolejnych 
wariantów, przytacza wiele uwag redakcyjnych, a nawet daje krótką, 
zwięzłą analizę wybranych utworów czy ich fragmentów.

315 Por. Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. 3, s. 166.
316 Tamże, s. 167.

W Zapiskach autorka, wprowadzając w tajniki warsztatu poetyckiego 
Anny Achmatowej, co w przypadku nadzwyczajnej wrażliwości Czu- 
kowskiej na poezję przyniosło niespotykane efekty, tym bardziej że jako 
krytyk wypowiedziała wiele cennych uwag na temat poezji, daje obok 
zarysowanej sytuacji twórcy, rzetelną analizę wielu wierszy, dopełnia 
dzienniki tekstami tych, bez których znajomości, jak sądzi, rozumienie jej 
notatek byłoby utrudnione. Godna podkreślenia jest dbałość o komentarz 
występujący często w formie przypisów, o liczne odsyłacze, co sprawia, 
że nawet partie dotyczące konkretnych zjawisk poetyckich stają się czy
telne i przejrzyste.

W notatkach także nie zostały przemilczane przykre epizody biografii 
twórczej poetki rosyjskiej, np. udział w cyklu Sława miru, kiedy to Sur
kow polecił, aby w wyborze wierszy znalazł się jakiś utwór Achmatowej 
reprezentujący ten cykl, chociaż od początku było wiadomo:

„(...) nawet i bez Stalina, cały cykl jest zly: kiedy po raz pierwszy czytałam go, 
pomyślałam, pamiętam dobrze, - co to jest «artyzm»? Czyżby Achmatowa nie 
była mistrzem! Oto postanowiła napisać - żeby uratować Lowę - wiersze na 
cześć Stalina, postanowiła, postarała się - i - i - każdy rzemieślnik spełniłby to 
zadanie lepiej”316.
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Poetka nie mogła sama zdecydować się na wiersz i wtedy Lidia Kor- 
niejewna zaproponowała jej z uwagi na „lodowatą ciszę”, którą odkrywa 
,ja” liryczne w obrazie lasów, utwór Proszłopiat’ letil1.

Tamże, s. 187.
Tamże, s. 284.
Tamże, t. 2, s. 323-324.
Tamże, t. l,s. 112-113.

Opracowanie redakcyjne tomu Bieg czasu ukończono 17 lutego 1964 
roku. W maju 1965 roku poetka żartowała, że ten leningradzki wybór jej 
wierszy:

Poniewiera się gdzieś. Najwyższa pora zmienić jego nazwę z Bieg czasu na 
Bieg w miejscu.

Zapytałam, czy jej wiadomo, że w planie perspektywicznym Gosizdatu wid
nieje jej trzytomowy wybór utworów.

- Wiem, przewidziany na 1967 rok. To już nie dla mnie, to już «po tamtej 
stronie»”* 318.

Tom Bieg czasu ukazał się w październiku 1965, niecałe pół roku 
przed śmiercią poetki.

Dziennik rejestruje zmagania Achmatowej nie tylko z instytucjami 
i wydawcami. Czukowska przytacza (równie krytyczny jak jej własny) 
pogląd poetki na temat działalności Związku Pisarzy31 . Oto co mówiła 
Achmatowa jeszcze w maju 1940 roku:

„Członkowie Związku nigdy nie znali moich wierszy i znać nie chcieli, oni 
moich wierszy nie lubili i teraz kupują w Księgarni Pisarzy dlatego, że zdobyć ich 
zwykły śmiertelnik nie może, a oni proszę - mogą. To podkreśla ich poczucie 
ważności, uprzywilejowania. Mojej poezji nie mogą ścierpieć. Przecież zawsze 
uważali przez całe 20 lat, że nie ma potrzeby wyciągania z naftaliny tych staroci. 
(...) A ja bym chciała, żeby moje książki doszły do szerokich kręgów, do praw
dziwych czytelników, do młodzieży”320.

Doświadczenie wspólnego losu pozwoliło obiektywnie ocenić sympa
tie i antypatie poetki. Dzienniki dostarczają nam licznych przykła
dów rozmów z Achmatową, jej żywych reakcji na nowinki ze świata 
literackiego i artystycznego. Jej mieszkanie zawsze odwiedzali artyści, 
malarze, pisarze, poeci; nie sposób nie wymienić tu malarza Aleksandra 
Osmierkina, który w dowód uznania namalował w roku 1940 jej portret, 
znajdujący się obecnie w Państwowym Muzeum w Moskwie. Achmato
wą odwiedzali między innymi: aktor teatru Wachtangowa Dmitrij Żu- 
rawlew, Olga Wysockaja aktorka Starinnogo Tieatra i Studia Meyerhol- 

317
318
319
320
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da. Poetka przez wiele lat przyjaźniła się także z uzdolnioną artystki 
dramatyczną Olgą Glebową-Sudiejkiną.

W relacjach przewijają się postaci jej przyjaciół, np. Boris Pasternak 
Nikołaj Chardżijew, Emma Gersztejn; dowiadujemy się o znaczącycł 
spotkaniach z wybitnymi pisarzami, np. o spotkaniu Achmatowej z Juri
jem Tynianowem, o powiązaniach ze światem literackim: Konstantinerr 
Fiedinem, Aleksandrem Tichonowem. Dzięki notatkom ożywają dyskusje 
z Lidią Ginzburg, poetą Siergiejem Szerwińskim, wielkim kompozytorerr 
Szostakowiczem i innymi. Jak w kalejdoskopie zmieniają się twarze 
i sytuacje. Obok wielkich nazwisk Błok, Sołżenicyn, Brodski, pojawiaje 
się osoby nieznane. W stosunku do ludzi poetka często okazywała wynio
słość. Czukowska zwraca uwagę na dystans dzielący Achmatową z naj
bliższymi nawet osobami. Niewielu spośród przyjaciół mówiło do niej 
„ty”. Sama Czukowska, mimo długoletniej znajomości, zwracała się dc 
Achmatowej, używając formy Anno Andriejewna.

Zapiski o Annie Achmatowej przedstawiają realną, geograficzną prze
strzeń i czas historyczny. Mimo to ewokowana rzeczywistość posiądę 
cechy nadrealności, co było domeną rzeczywistości radzieckiej. Pomimc 
ogromu faktów, wielości występujących osób, kompozycja dziennika jesi 
przejrzysta i prosta. Wpływa na to, z jednej strony chronologia zapisu 
a drugiej zaś - walory artystyczne.

Dziennik zatraca swój subiektywizm w momencie, gdy nad rzeczywi
stością przedstawioną nadbudowuje się inna rzeczywistość. Z uwagi ne 
introspektywną formę narracyjną ta relacja, mająca w niektórych partiach 
charakter wspomnieniowy, pozostawia duży margines dla autora. Kreując 
własny świat - epicki aspekt dziennika: żywioł ludzki, opis środowisk, 
oddanie głosu innym, przytoczenia rozmów niejednokrotnie banalnych, 
powszednich - Czukowska nie stroni od umotywowanej psychologicznie, 
socjologicznie itd., sfery doznań i przeżyć, rejestruje fakty w sposót 
obiektywny. Ich opis jest prosty, ale dosadny; bez zbędnych słów, rozbu
dowanej metaforyki przybliża realną rzeczywistość. Zwykłe stwierdzenie 
faktu przemawia wyrazistością swej logiki. Nie jest to jednak relacja 
surowa. Widoczna staje się artystyczna obróbka tekstu. Biorąc pod uwa
gę, że realia życia codziennego już same w sobie posiadają wartość, trud
no przecenić znaczenie tej szczerej, a jednocześnie powściągliwej relacji. 
Jeśli chodzi o płaszczyznę językową, to w utworze współistnieją: opis 
obok form dialogowych, przytoczenia - najczęściej rozmowy, polemiki 
literackiej, elementów analizy utworu. Portret Achmatowej wyłania się 
bowiem z kart diariusza poprzez słowo samej poetki - przytoczone nie
kiedy w formie cytatu, częściej jest to opis jej rozmowy, charakteryzowa
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nej przez poetkę sytuacji, osób, zjawisk. Mowa potoczna przeplata się ze 
stylem naukowym. Język przekazu odgrywa tu pierwszorzędną rolę, jego 
prostota, rzetelność informacji, daleko posunięty obiektywizm, solidność 
aparatu pomocniczego sprawiają, że Zapiski zapewniają autorce wysoką 
rangę w literaturze rosyjskiej. Pewne partie wymagające komentarza 
historycznoliterackiego autorka wzbogaciła przypisami, objaśnieniami, 
notami, które stanowią integralną część dziennika i w znacznym stopniu 
pozbawiają go subiektywizmu wypowiedzi. Nawet bogate przypisy po
święcone postaciom drugorzędnym, trzeciorzędnym stanowią uzupełnie
nia, swego rodzaju komentarz do opisywanych faktów. W stosunku do 
pierwszego tomu, w drugim i trzecim tomie wydają się pełniejsze, bar
dziej rozbudowane. Oddzielna część Za sceną. Fakty, ludzie. Książki, 
dokumenty (Za scenoj. Fakty, ludi. Knigi, dokumienty) nadaje dzienni
kom, zwłaszcza w trzecim tomie, charakter naukowy, warto przy tym 
zauważyć, że autorka zwykle wyposaża cytaty w pełną informację, łącz
nie z oznaczeniem strony. Przypisy stanowią zatem bogaty materiał bi
bliograficzny, notatki - biogramy, dotyczące osób mniej znanych lub 
nieznanych, są niezwykle cenne, gdyż odtworzenie niektórych życiory
sów mogło być, nie tylko w czasach ZSRR, bardzo trudne. Z uwagi na 
zakres materiału faktograficznego oraz komentarz naukowy, jest to typ 
dziennika o niezwykłym znaczeniu.

Jeśli określić utwór od strony gatunkowej, to - jak zaznaczono na 
wstępie - jest to rodzaj dziennika: luźne, czasami dość fragmentaryczne 
zapiski, ułożone w porządku chronologicznym z dokładnym oznaczeniem 
dat, przy czym, są to zapisy wydarzeń, przeżyć, uczuć „na gorąco” oraz 
relacje zanotowane post factum. Mamy więc do czynienia ze szczegól
nym sposobem prezentacji świata, gdzie następuje selekcja faktów po
przez ich wybór zgodnie z wolą zapisującego. Fakty mają wymiar jed
nostkowy, stopniowo układają się w szersze obrazy - portret Anny Ach- 
matowej oraz innych osób, tworząc nie tylko panoramę życia literackie
go, ale i panoramiczny obraz inteligencji rosyjskiej od końca lat 30. do 
połowy 60.





Część trzecia

DYSYDENCTWO W ZSRR 
PUBLICYSTYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

MORALNEJ

I. Transformacja zachowań społecznych
i kulturalnych

Wobec manipulacji prawdą

Lidia Czukowska uważała, że jej praca jako literata jest najwłaściwszą 
formą działania, pragnęła kształtować w odpowiednim kierunku świado
mość obywatelską, a więc polityczną. Była opozycjonistą wewnątrz sys
temu, reprezentowała typ oporu, któremu często zarzucano pryncypia- 
lizm, opozycję dyktowaną normami moralnymi. Świat słyszał jej głos 
zawsze, gdy deptano sprawiedliwość - pisał Andriej Sacharow. Publicy
styka Czukowskiej to:

„(...) kontynuacja najlepszych rosyjskich humanistycznych tradycji, poczynając 
od Hercena do Korolenki, to - nie oskarżenie, lecz zawsze obrona {Nie kaźń, lecz 
myśl. Lecz słowo). Podobnie, jak wielcy poprzednicy, pisarka umie i ma odwagę 
objaśnić to, o czym milczeli «zasłużeni i uhonorowani»1.

1 Jest to fragment listu nadesłanego do sekretariatu Związku Pisarzy przeciwko wyklu
czeniu Lidii Korniejewny; cyt. za Л. Чуковская, Процесс исключения. Очерк 
литературных нравов [w:] Избранное, Москва, Минск 1997, „Горизонт” и „Аурика”, 
s. 486-487.

2 Tamże, list Solżenicyna, s. 487.

Z kolei Aleksander Sołżenicyn podkreśla jej odwagę cywilną
„(...) dopóki są tacy szlachetni ludzie bez poczucia strachu, jak Lidia Czukowska, 
mój dawny przyjaciel, bez bojaźni przed stadem wilków i wyszydzeniem w gaze
tach - literatura rosyjska nie zginie i bez oficjalnego nakazu”2.
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W odniesieniu do publicystyki Czukowskiej kategorie moralne stały 
się podstawą oceny aktualnych wydarzeń. Obrona przed zwątpieniem 
w wartość człowieka, w znaczenie podejmowanych prób zmierzających 
ku sprawiedliwszym formom życia społecznego znajdowała oparcie 
w krytycyzmie, w bogatym doświadczeniu osobistym pisarki.

Publicystyka Czukowskiej obejmuje lata 60.-70., jest związana z ak
tualnymi problemami, wskazuje na podstawowe konflikty epoki, reje
struje zmiany w życiu intelektualnym i duchowym. W sferze problemów 
i zadań wyłoniła się wówczas sprawa odpowiedzialności za przeszłość. 
Przeszłość staje się bardzo ważna dla teraźniejszego rozwoju jednostki, 
niedawne i ujawnione zbrodnie stalinowskie stanowią klucz do całej kwe
stii społecznej zawartej w publicystyce Lidii Komiejewny. Skutkiem 
racjonalnego rozeznania ówczesnej sytuacji jest aktywność publiczna 
pisarki i jej oddziaływanie na ludzkie postawy i poglądy, aby stwarzać 
fakty w wymiarze społecznym, które powodują, że człowiek angażuje się 
w określone działania. W jej publicystyce punktem odniesienia do inter
pretacji aktualnych wydarzeń stał się problem manipulacji prawdą w skali 
indywidualnej i społecznej. Weryfikacja prawdy jest trudna w stosunku 
do historii, ponieważ niełatwo dotrzeć do źródeł. Na fali pierwszej piere- 
strojki pisarka reprezentuje część inteligencji, która domaga się od jed
nostki jej moralnego rozrachunku z przeszłością. Ujawnieniu zbrodni 
stalinowskich nie sprzyjał zamknięty model społeczeństwa radzieckiego. 
Stalinizm na wiele dziesięcioleci zdeterminował treści społecznych 
i naukowych dyskusji oraz publikacji, zahamował rozwój kontaktów 
międzynarodowych, pojawiały się fałszywe autorytety jako nowa forma 
manipulowania człowiekiem. Kluczowym elementem kursu polityki było 
na początku lat 50. hasło moralnego wyboru. Zbiegły się wtedy dążenia 
partyjnych reformatorów i liberalnej inteligencji, choć - jak słusznie za
uważa M. Zezina:

„Reformatorzy pokolenia czasów Chruszczowa z uwagi na swój światopogląd 
widzieli w liberalnej inteligencji bardziej potencjalnego przeciwnika niż doradcę 
i sojusznika. Sami szestidiesjatnicy, chociaż wywierali znaczny wpływ na społe
czeństwo, stanowili zamkniętą grupę. W środowisku inteligenckim panowały sil
ne konserwatywno-zachowawcze nastroje. Właśnie na nich opierała się władza. 
Wybór sojusznika przesądził o losie reformy”3.

3 M. Зсзина, Советская художественная интеллигенция и власть в 1950-1960-е 
годы, Москва 1999, Диалог-МГУ, s. 386.

R. Abramowicz na łamach pisma „Socjalisticzeskij wiestnik” postu
lował, by w walce pomiędzy dyktaturą a demokracją naród wybrał obóz 
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demokracji, co nie było wtedy realne, lecz pozostało możliwe jako wybór 
w płaszczyźnie moralno-psychologicznej. Według krytyka, nawet roz
strzygnięcie problemów wyłącznie w aspekcie moralnym (bez konse
kwencji społecznych czy politycznych) mogło odegrać ogromną rolę4. 
Pragnienie zmian i wiara w możliwości ich przeprowadzenia dominowały 
w środowiskach intelektualnych, silniej jednak - jak się wydaje - prze
mawiały postawy celowościowe, działania motywowane przewidywany
mi skutkami5.

4 Cyt. za M. Михайлов, Безответственность и недомыслие, „Синтаксис” 1983, 
nr 11, s. 53.

5 О tym zjawisku na gruncie polskim pisze A. Banaszkiewicz, Problemy moralne 
w poglądach dwóch pokoleń [w:] Ciągłość i zmiana tradycji kulturowej, red. S. Nowak, 
Warszawa 1989, s. 256-267.

6 W. Stróżewski, Tak - Tak, Nie - Nie (kilka uwag o prawdzie) [w:] W kręgu wartości, 
Kraków 1992, s. 77.

7 Рог. T. Styczeń, W drodze do etyki. Lublin 1984.

Dorobek w zakresie publicystyki Czukowskiej, choć skromny (należą 
tu listy otwarte, eseje literackie i publicystyczne, szkice), stawia autorkę 
w kręgu tych, co występowali w obronie naruszonych przez system tota
litarny wartości. Pisarka reprezentuje część inteligencji, która domaga się 
od jednostki jej moralnego rozrachunku z przeszłością, bowiem koniecz
ne jest przywrócenie poczucia dobra i zła, właściwego odróżnienia ofiary 
od oprawcy, i podejmuje najbardziej palące problemy współczesności 
w ramach podstawowego konfliktu między prawdą a opinią publiczną. 
Dążenie do prawdy wyznacza radykalizm, bezkompromisowość i deter
minację pisarki. W tym należy szukać podstawowych źródeł jej konfliktu 
z władzą, gdyż nigdy nie myślała o zmianie systemu komunistycznego.

Na stare Piłatowe pytanie: co to jest prawda? - nie ma odpowiedzi, 
która by satysfakcjonowała wszystkich. W nowożytnej filozofii „prawda, 
wraz z bytem, jednością, dobrem itp., została uznana za tzw. transcen- 
dentale, a jej pojęcie traktowano zamiennie z pojęciem bytu”6. Różne są 
koncepcje prawdy. Prawda jako zgodność myśli z rzeczywistością, spra
wiająca, że rzeczywistość sama może przemówić, jest najbardziej ogólną 
klasyczną definicją. Zakłada objawialność się rzeczywistości. Człowiek 
pomaga odsłonić się rzeczywistości, nie może przeto pozostawać biernym 
obserwatorem, warunkiem dojścia do prawdy jest ludzka aktywność. 
Lidia Korniejewna reprezentuje stanowisko bliskie myśli chrześcijań
skiej: prawda w dziedzinie poznania jest tym samym, co dobro rzeczywi
ste ujawniające się w ludzkim działaniu, mające odniesienie do tradycji 
Arystotelesa7. W swojej publicystyce podnosi problem deformacji praw
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dy w imię doraźnych korzyści, ideologizowania prawdy, co bezpośrednio 
uderza w człowieka, w podstawy życia i jego związki z rzeczywistością. 
Poddaje krytyce sztukę kreowania rzeczywistości w totalitaryzmie, która 
ukrywa prawdę oraz polityczną propagandę, deformujące ludzkie dobro.

Hannah Arendt8, omawiając w odniesieniu do historii rozwoju myśli 
politycznej konflikt pomiędzy polityką a prawdą, podaje jako przyczynę 
tego konfliktu - skrajne przeciwstawienie sposobu życia filozofa i oby
watela. Podczas gdy życie obywatela opiera się na zmiennych opiniach 
kształtujących sprawy ludzkie, życie filozofa - na prawdach uniwersal
nych, wiecznych9. Dzieje współczesne, według Arendt, świadczą o zani
ku tradycyjnego konfliktu.

“ H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej. 
Warszawa 1994.

’ Tamże, s. 267-292.
10 Tamże, s. 277.
11 J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Paris 1990, Editions du Dialogue, 

t. 55.
12 Tamże, s. 136.

.,0 ile przypuszczalnie nigdy dotąd nie tolerowano tak wielu rozmaitych opi
nii w kwestiach religijnych bądź filozoficznych, o tyle prawda dotycząca faktów, 
jeśli akurat przeciwstawna jest korzyści lub przyjemności danej grupy, spotyka się 
z o wiele większą wrogością niż kiedykolwiek przedtem”10.

Lidia Komiejewna demaskowała obowiązujący sposób myślenia, 
u którego podstaw nie tkwiła zasada wskazania na prawdę, lecz przeciw
nie - pozorowanie prawdy. Na przykładzie zagubionych bohaterów, któ
rzy zatracili wszelką orientację w wyborze wartości, śledziła w swojej 
beletrystyce proces manipulowania prawdą. Zamiast więc faktu, że 
w procesie poznania umysł zgadza się z rzeczywistością, odkrywamy, że 
to właśnie umysł stwarza rzeczywistość, a stwarzając ją, tworzy prawdę. 
Odpowiadające tej sytuacji pojęcie prawdy Józef Tischner11 nazywa 
prawdą polityczną. W momencie gdy umysł, myślenie ma władzę nad 
prawdą, mamy do czynienia z radykalizmem aksjologicznym. Praktyka 
okazuje się dla władzy konkretnym i ostatecznym kryterium prawdy.

„Prawdą jest to, co się udaje władzy, nieprawdą to, co kończy się jej niepo
wodzeniem. Mając odpowiednią władzę, która potrafi skupić w odpowiednim kie
runku wolę narodów i pokonać przeszkody stojące na jej drodze, może człowiek 
czuć się panem prawdy i fałszu. Jak Bóg, a może jak anty-Bóg”12.

Pisarka świadoma tzw. prawdy politycznej (świadczy o tym przede 
wszystkim jej stosunek do przywódców radzieckich, zwłaszcza Stalina 
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i Chruszczowa) dostrzega zagrożenie wynikające z zawłaszczenia na 
potrzeby polityczne środków informacji, które kreują rzeczywistość. 
Pojęcie „pospolitego rozumu” w odniesieniu do prawdy zakłada, że cho
dzi o zgodność poznania z obiektywną rzeczywistością. Według Tischne
ra, pospolity rozum może jednak wyrzec się swojej pospolitości i kształ
tować na podobieństwo rozumu politycznego, stawiając podstawowe 
pytania polityki: kto za mną, kto przeciwko mnie?13 14 Geniusz polityczne
go myślenia opiera się na obietnicy i strachu, a między władzą a podda
nymi istnieje dialog przesłuchania , jako jedyna forma dialogu w znie
wolonym społeczeństwie.

13 Tamże, s. 137.
14 Tamże, s. 136.
15 Tamże, s. 137.
16 Por. H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. 

B. Baran, Kraków 1993, s. 435.
17 Por. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 

1995, s. 111.
16 Tamże, s. 112.

„Władza mnie oskarża. Ja oskarżam władzę. Władza mnie potępia. Ja potę
piam tych, którzy mnie potępiają. Władza może mnie unicestwić. Ale ja także - 
i to nawet już teraz, wymazując świadomość jej obecności”15.

Czukowska w publicystyce wskazuje na taki charakter dialogu pomię
dzy społeczeństwem a władzą; jego negatywny wpływ wyraża się w spo
sobie myślenia odwetowego, którego generalnie wyrzeka się autorka, 
chociaż jego ślad jest widoczny w jej stosunku do instytucji o charakterze 
represyjnym, jaką był Związek Pisarzy Radzieckich.

Odsłonięcie faktów niekorzystnych dla określonej grupy ludzi spra
wujących władzę wywołuje zazwyczaj ostrą reakcję. W komunizmie 
dobro użyteczne zwykle zastępuje miejsce dobra rzeczywistego. Droga 
dochodzenia do prawdy nie jest jednak zamknięta, prawda jest czymś, co 
samo dąży do rozpoznawania nowych horyzontów. Na przypomnienie 
w tym kontekście zasługuje ujęcie prawdy przez Hansa-Georga Gadame- 
ra - prawda posiada własne światło i człowiek w spotkaniu zostaje przez 
owo światło „wezwany”16, oraz odpowiadające mu Heideggerowskie 
„wydarzenie mowy bycia”. U podstaw wszelkiego odniesienia człowieka 
do wartości leży prawda17. Według współczesnego etyka, prawda sama 
jest wartością, stosunek do prawdy określa podmiot i podmiot w ten spo
sób potwierdza oraz umacnia siebie jako osobę. Podmiot może się pomy
lić, pomyłka nie niszczy jednak więzi wolności z prawdą. Więź wolności 
z prawdą niszczy samozakłamanie18. Sam błąd wewnętrznie człowieka 
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nie łamie; człowiek może usunąć błąd, o czym świadczy biografia Czu- 
kowskiej, gorzej jest, gdy brak starań, by go uniknąć, gdy człowiek lek
ceważy powinność kierowania się w życiu prawdą. W koncepcji Czu- 
kowskiej, prawda ma charakter personalistyczny, moralno-powinnościo- 
wy, niesie w sobie zarodek wyzwolenia człowieka. Pisarka nie poszukuje 
prawdy dla samej prawdy, aby ją potem kontemplować, „być sam na 
sam” z wartością. Poprzez poznanie prawdy coraz pełniej staje się czło
wiekiem. W swojej publicystyce odkrywa, że współczesność boi się 
prawdy, bo za nią kroczy ideologia, prawda w XX wieku przybrała bo
wiem maskę ideologii. Według Stróżewskiego, ideologia jest groźna dla 
każdej z trzech wymienionych przez filozofa koncepcji prawdy poznania. 
Prawdzie rozumianej jako odsłonięcie odbiera „zdolność widzenia, nisz
czy jej jasność i bezinteresowność”, prawdzie jako przyrównaniu czy 
dorównaniu - „zdolność wiernego artykułowania rozpoznawanych tre
ści”. W przypadku prawdy jako wewnętrznej zgodności systemu twier
dzeń stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo: ideologia, „sama zagrożona 
fałszem, zatruwa nim z konieczności teorię, w którą wtapia swe niewery- 
fikowane i nieweryfikowalne sądy”19.

” W. Stróżewski, Tak - Tak, Nie - Nie, dz.cyt., s. 84.
20 Tamże, s. 84.

Upraszczając, w ideologii jest prawda wykrzywiona albo połączona 
z półprawdami, fałszem. Drugi aspekt to ten, że prawda przymuszona do 
wierzenia przestaje być prawdą. Czukowska w swojej twórczości, szcze
gólnie w publicystyce, zrywa zasłony ideologii, a w każdym razie dema
skuje złudę. Kolektywistycznej koncepcji społeczeństwa w marksizmie, 
gdzie człowiek jest istotą wtopioną w społeczeństwo i ma niewiele do 
powiedzenia w sytuacji narzucenia przez państwo wszelkich rozwiązań, 
przeciwstawia człowieka jako wartość, jego relacje do drugiego człowie
ka i społeczeństwa. Autorka występuje przeciw manipulacji ludźmi - 
przekazywaniu nieprawdy, mając świadomość, że ci, którzy tworzą opi
nię publiczną, wiedzą, co dobre, a co złe, jednak rozróżnienie dobra i zła 
jest dla rządzących niebezpieczne i dlatego posługują się fałszem. Stró- 
żewski zauważa, że „niekiedy można godzić dobro ze złem, nigdy nato
miast nie da się pogodzić prawdy i fałszu”20. Fałsz ma moc kreatywną, 
jednak rzeczywistość wcześniej czy później weryfikuje fałsz.

Lidia Korniejewna w swojej publicystyce wskazywała na konsekwen
cje naruszenia wartości prawdy, przede wszystkim - fałszowania rzeczy
wistości, i powstałe stąd nieporozumienia. Prawda należy do wartości 
decydujących o istocie relacji międzyludzkich. „Prawda jest organicznie 
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związana z istotą człowieczeństwa, wszelkie ukrywanie czy instrumenta- 
lizowanie prawdy jest niszczeniem wartości rdzennie ludzkich”"1. Służba 
prawdzie w wymiarze społecznym stała się podstawowym hasłem jej 
publicystyki, autorka ocenia człowieka i jego rolę w planie moralnym 
i antropologicznym, wiedzie spór o człowieka w sytuacji, gdy wyrzucono 
prawdę z życia społecznego, a spór ten jest równocześnie wołaniem 
o dobro, o respektowanie godności ludzkiej, o tworzenie warunków, by 
człowiek mógł się w pełni rozwijać.

Prawda a opinia publiczna

W wymiarze społecznym prawda wchodzi w relacje, związki osobo
we, zbiorowe (środowiskowe), narodowe, państwowe. Publicystyka Czu- 
kowskiej podejmowała problem prawidłowych relacji międzyludzkich 
i autentycznych wspólnot, autorka odwołuje się niejednokrotnie do bole
snych wydarzeń, które władze sowieckie starały się wymazać ze świado
mości społeczeństwa, choć były to fakty publicznie znane. Zdaniem 
Arendt, w takich przypadkach ludzie, „często spontanicznie, potrafią 
skutecznie obłożyć publiczną dyskusję nad nimi tabu i traktować je tak, 
jakby były tym, czym nie są, to znaczy jak tajemnice”21 22 23. Lidia Komie- 
jewna podejmowała tematy uznawane za tabu, starała się uświadomić 
czytelnikowi, że prawdzie rzeczy, prawdzie faktów przeciwstawia się 
oficjalne kłamstwo i rozmyślne fałszerstwa, „niemoralną opinię”, na któ
rej opiera się władza.

21 S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1995, s. 187.
22 Tamże, s. 278.
23 T. Hobbes, Lewiatan, przel. Cz. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 625.

Thomas Hobbes przeciwstawiał „solidnemu rozumowaniu” - „potęż
ną wymowę”, gdzie pierwsza zdolność bazuje na zasadach prawdy, druga 
na opiniach „oraz na uczuciach i interesach ludzi, które są różne i zmien
ne”2 . Potwierdza to fundamentalną zasadę, że w relacjach prawda-opi- 
nia, opinia jest zmienna i służy interesom poszczególnych grup, przeciw
stawia się prawdzie, tworzy własne autorytety. Niektórzy ludzie o dużej 
wrażliwości etycznej widzą prawdę od razu. Należała do nich właśnie 
Lidia Komiejewna, której postawę można określić jako racjonalizm 
zdrowego rozsądku - rozsądek kieruje się ku rzeczywistości. Pisarka 
obnaża zafałszowany obraz rzeczywistości, niesie on bowiem poważne 
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zagrożenie dla wypełnienia sensu egzystencji. Podejmując walkę o wol
ność do przekazywania prawdy, sprzeciwia się zmiennej opinii publicznej 
i jej kreatorom. W połowie XIX wieku Iwan Kiriejewski pisał, że opinia 
jest wynikiem logicznego rozumowania, „wyrazem wyolbrzymionej soli
darności z tą tylko częścią interesów społecznych, która pokrywa się 
z interesami jednej partii, nadaje interesownej wyłączności oszukańczy 
pozór ogólnego dobra”24 25. Złudna opinia publiczna opiera się na fałszy
wych autorytetach. Brak odpowiedzialności osobistej ludzi, którzy znie
walają własny naród i odgrywają rolę publicznych, fałszywych autoryte
tów, znajduje potępienie w jej wielu tekstach, poczynając od artykułu 
z 1953 roku O poczuciu prawdy życiowej (O czuwstwie żyzniennoj praw
dy)15, jej pierwszego publicystycznego wystąpienia demaskującego fał
szerstwa na polu literatury dla dzieci. Szczególnie ważną rolę w dorobku 
publicystycznym Czukowskiej odegrały listy otwarte; ich cykl rozpoczy
na list do Do Michaiła Szołochowa, autora „Cichego Donu” z dnia 
25 maja 1966 roku, następnie skierowany do gazety „Izwiestija” w lutym 
1968 roku list otwarty Nie każń, lecz myśl, lecz słowo (W 15-lecie śmierci 
Stalina) oraz opublikowane za granicą: Gniew narodu (1973) i Przerwa
nie milczenia (1974).

24 И. Киреевский, Полное собрание сочинений, под ред. М. Гершензона, Москва 
1911, t. 1, s. 208.

25 Л. Чуковская, О чувстве жизненной правды, „Литературная газета” 1953, 
24 декабря.

26 W historii literatury rosyjskiej już w drugiej połowie lat 20. zauważamy zwrot do 
nowej formy epistolamej, jaką jest list otwarty. List otwarty, adresowany zwykle do osób 
wysoko postawionych, przedstawicieli rządu radzieckiego i partii, powstał jako rezultat 
presji systemu komunistycznego i najczęściej pełnił funkcję samokrytyki, niekiedy 
o charakterze koniunkturalnym. Listy takie, o funkcji metapoetyckiej, mające do dziś duże 
walory poznawcze, stanowiły najczęściej formę samoobrony, co wynikało z faktu, że 
pisarze po rewolucji musieli określić swoje stanowisko wobec władzy. Miały one formę 
listu do redakcji, np. List do redakcji z roku 1926 Borisa Pilniaka, zawierający samokryty
kę po opublikowaniu jego opowiadania Powiesi’ niepogaszennoj tuny, oraz jego kolejne 
wystąpienie skierowane do redakcji pisma „Liticratumaja gazieta” (1929). Należy także 
wymienić publiczną informację o wstąpieniu do RAPP-u Majakowskiego (Zajawlenije 
o wstuplenii w RAPP, 1930) oraz list Komelija Zielińskiego, który wystąpił w imieniu 
Literackiego Centrum Konstruktywistów („Litieratumaja gazieta” 1930), następnie List do 
redakcji czasopisma „Krasnaja now'" Andrieja Platanowa (1937) z podtytułem Sprzeciw 
bez samoobrony, czy też słynne listy do Chruszczowa („Prawda” 6 listopada 1958) napisa
ne po otrzymaniu Nagrody Nobla przez Borisa Pastemaka. W tym kontekście nie można 
pominąć samokrytyki pokolenia lat 60., między innymi wystąpienia Wasilija Aksionowa 

Powszechnie wiadomo, jak doniosłą rolę pełniły listy otwarte; nie 
sposób pominąć tej tradycji w nurcie współczesnej publicystyki radziec
kiej26. Listy otwarte Czukowskiej wyróżniają się ze względu na swoją 
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problematykę i wysokie walory artystyczne, a swoisty charakter zawdzię
czają głównie nacechowaniu aksjologicznemu; wskazują one na nową 
funkcję listu w systemie totalitarnym. Jako forma walki z ideologią 
w sytuacji, gdy to właśnie ideologia staje się ostateczną instancją okre
ślającą system wartości, tego typu wystąpienia nabierały nie tylko sensu 
moralnego; stanowiąc odruch samoobrony, stały się wyrazem heroizmu, 
gdyż postawy, jakie propaguje autorka, spotkały się z ostrym potępieniem 
ze strony władz i poważnymi konsekwencjami - listom przypisywano 
bowiem charakter polityczny. Równocześnie listy otwarte Czukowskiej 
pełniły swe podstawowe funkcje - nadawca przekazuje informacje i liczy 
na szeroki krąg odbiorców, choć nie są oni jego bezpośrednimi adresata
mi. Tego typu komunikacyjna sytuacja listowa wyznaczała również za
kres funkcji w jej beletrystyce; w ogóle ostateczny kształt listu jako for
my komunikacji osobistej jest wpisany w całą twórczość - wyraźne są 
ślady listu w mikropowieściach, tworach synkretycznych, a w ich struktu
rze widoczna jest orientacja na odbiorcę.

Panowanie ideologii nad społeczeństwem, ideologizacja prawdy po
przez upolitycznienie środków przekazu - to problematyka szczególnie 
wyeksponowana przez pisarkę. W swojej publicystyce z całą ostrością 
ujawnia konflikt między prawdą a opinią publiczną, poczynając od listu 
otwartego do Michaiła Szołochowa. Jej apel był skierowany równocze
śnie do oddziałów Zarządu Związku Pisarzy i najbardziej prestiżowych 
gazet, jak „Prawda”, „Izwiestija”, „Mołot”, „Litieraturnaja Rossija”, „Li- 
tieraturnaja gazieta”, wyrażał sprzeciw wobec wystąpienia Szołochowa 
na XXIII Zjeździe Partii w 1966 roku, jako przedstawiciela literatury 
radzieckiej. Pisarka protestuje przeciw głoszeniu poglądów przez działa
czy partyjnych w imieniu całego środowiska nie tylko dlatego, że nie 
wszyscy podzielają jego poglądy, lecz przede wszystkim zarzuca mu 
stronniczość, służalczość wobec władzy, sprzeniewierzenie się powołaniu 
pisarza.

„Pan, Michaile Aleksandrowiczu jeszcze raz sprzeniewierzył się powołaniu 
pisarza, którego obowiązkiem jest zawsze i wszędzie uświadamiać każdego, wy
jaśniać wszelkie sprzeczności, skomplikowany charakter procesów zachodzących 

(„Litieraturnaja gazieta” 1963) i Bułata Okudżawy („Litieraturnaja gazieta” 1972). Współ
czesny badacz zwraca uwagę na pragmatyczny charakter listów otwartych; por. 
Б. Косанович, Прагматический аспект эпистолярных авторецензий писателей 
руского авангарда [w:] Literatura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, 
red. nauk. A. Blaim, Z. Maciejewski, Lublin 1998, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Sklodowskiej, s. 77-88.
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w literaturze i w historii, a nie igrać słowami, złośliwie i z premedytacją wszystko 
upraszczając, przez co wypacza się sens zdarzeń"27.

27 Л. Чуковская, Михаилу Шолохову автору „Тихого Дона" [w:] Избранное, 
dz.c^t., s. 374.

“ List ten został po raz pierwszy opublikowany w roku 1976 w wydaniu rosyjskim: 
Л. Чуковская, Открытое слово, New York 1976 oraz w książce Цена метафоры или 
преступление и наказание Синявского и Даниэля, Москва 1989, „Книга”, s. 36-37.

29 Рог. Л. Чуковская, Михаилу Шолохову, автору „Тихого Дона" [w:] Избранное, 
dz.cyL, s. 375.

Publicystka demaskuje Szołochowa, widzi w nim demagoga przeko
nującego masy, który w ten sposób „urabia” opinię środowisk literackich 
i kształtuje opinię publiczną. Walka o wolność do głoszenia prawdy, 
o osobowy rozwój człowieka, o zachowanie godności ludzkiej jest rów
nocześnie ostrą krytyką wystąpienia Szołochowa. Podjętą przez pisarza 
próbę oskarżenia Andrieja Siniawskiego i Jurija Daniela, choć z formal
nego punktu widzenia wszystko było zgodne z prawem, uznała za poli
tyczną manipulację, metodę dla pisarki nie do przyjęcia, bowiem nikogo 
nie można sądzić za wolną myśl, ideę, a tym bardziej wyrażoną w bele
trystyce, i zabronić jej propagowania nawet za granicą. Warto przypo
mnieć, że wraz z Władimirem Korniłowem Czukowska wysłała także do 
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR list z dnia 23 stycznia 1966 roku, 
adresowany do gazety „Izwiestija”: List do redakcji gazety ,,Izwiestija”2\ 
w którym potępia artykuł Dmitrija Jeriemina jako metodę wywierania 
presji na sąd, społeczeństwo, a przede wszystkim na opinię publiczną 
w przeddzień rozprawy. Jeremin wywołuje nieprzychylną dla oskarżo
nych atmosferę, nazywając ich między innymi odszczepieńcami, chuliga
nami, zdrajcami. Takie wprowadzenie w błąd czytelników, próba spro
wadzenia pisarzy do rangi kryminalistów, zostało określone jako zama
skowane bezprawie. Pisarka stanęła w obronie prawa do wolności myśli, 
występując przeciw współcześnie stosowanym formom zniewolenia lu
dzi. Jej listy otwarte były równocześnie ważkim głosem w obronie wol
ności słowa i niezależnej literatury rosyjskiej. Prawda - wolność wyzna
cza kontekst publicystyki Czukowskiej, stanowi swego rodzaju „dipol 
antropologiczny”29, który pozwala w kwestiach decydujących o sensow
ności ludzkiego życia odwołać się do wymiaru aksjologicznego. Postawa, 
jaką reprezentuje publicystka, jest sprzeczna z zasadami konformizacji 
społecznej i w tym sensie jest postawą o walorach uniwersalnych. Jednak 
nie dywersyjność, lecz raczej wzór opozycjonisty, nawiązujący do ar
chetypu rosyjskiego inteligenta z jego niezłomną wiernością prawdzie 
i intelektualnej uczciwości, zadecydował o wysokich walorach tej publi



Dysydenctwo w ZSRR. Publicystyka odpowiedzialności moralnej 317

cystyki. Nieposłuszeństwo Lidii Korniejewny wobec oficjalnego myśle
nia nie jest tylko sprawą etyki zawodowej. Literatura nie znosi konformi
zmu. Mało kto dziś pamięta, że brzmiące gorzko i ostro, mające formę 
przestrogi, słowa wypowiedziane na zakończenie listu do Michaiła Szo
łochowa, często powtarzane i pojawiające się w wielu podręcznikach, są 
jej autorstwa:

,.A literatura zemści się na Panu, tak jak zemści się na każdym, kto odstąpi od 
wyznaczonego przez nią powołania. Ona skażę Pana na najwyższą karę, jaka mo
że dosięgnąć artystę - na twórczą bezpłodność. I żadne wyrazy uznania, pienią
dze, krajowe i zagraniczne nagrody nie cofną wyroku na Pana głowę”’0.

W liście otwartym Do Michaiła Szołochowa, autora „Cichego Donu" 
Czukowska zwraca się do pisarza jako przedstawiciela rosyjskiej inteli
gencji, gdyż występował w jej imieniu, przypominając podstawowe obo
wiązki rosyjskiego inteligenta. Potępia Szołochowa za krytykę rzekomo 
zbyt łagodnego wymiaru kary wobec sądzonych Daniela i Siniawskiego 
oraz domaganie się rewizji wyroku na podstawie prawa z lat 20. Pisarka 
przypomina skutki tamtego bezprawia i odrzuca postulat Szołochowa 
i jego komunistycznych przyjaciół z Włoch, Anglii, Francji, Norwegii, 
Szwecji i innych przedstawicieli zachodniej lewicy. Powołuje się na je
den z podstawowych postulatów inteligencji rosyjskiej - bronienie 
skrzywdzonych, który nawet w trudnych latach wspomnianych przez 
autora Cichego Donu, tj. 1917-1922, był respektowany przez działacza 
partyjnego i pisarza Maksima Gorkiego. Bronił on twórców przed gło
dem, aresztowaniem, zesłaniem. Autorka podkreśla rolę intelektualistów 
w słynnym procesie Alfreda Dreyfusa, stawiając za wzór jego obronę. 
Aczkolwiek narzuca się wiele analogii, ważny jest kontekst samej spra
wy: obok prawdopodobnej niewinności kapitana Dreyfusa, urągający 
zasadom sposób prowadzenia śledztwa. Pisarka, jak się wydaje, z uwagi 
na nieprawidłowości w przebiegu śledztwa, brak dowodów winy, pode
jmuje próbę uświadomienia społeczeństwu faktycznego znaczenia współ
czesnego procesu jako przykładu działania dezinformacyjnego i wskazuje 
na rolę inteligencji stanowiącej ostoję sprawiedliwości i porządku moral
nego. Pisarz powinien zawsze „stanąć w obronie” (zastupniczestwo).

„Ta tradycja - tradycja obrony, istnieje w Rosji nie od dnia wczorajszego 
i nasza inteligencja ma prawo być z niej dumna. (...) Do obowiązków pisarza na
leży nie prześladować, lecz stanąć w obronie’’30 31.

30 Tamże, s. 375.
31 Tamże, s. 373.
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To prawo i obowiązek wynika z jego powołania - bycia humanistą. 
Sprzeciwiając się swojemu powołaniu (zawsze stać w obronie skrzyw
dzonych), pisarz odrzuca tym samym rolę wielkiej literatury w dziele 
humanizacji świata.

Literatura buduje przestrzeń duchową nasyconą wartościami - i w tym 
procesie wolność słowa jest absolutnie niezbędna i fundamentalna. Publi
cystka, głosząc niezależność i wolność słowa jako warunek przemian 
społecznych, rozwoju literatury oraz kultury, życia publicznego, toleran
cji wobec innych przekonań, pisze:

,.Książka - beletrystyka, opowieść, powieść, opowiadanie - słowem: utwór 
literacki, slaby albo dobry, napisany z talentem albo bez, jest zjawiskiem podle
gającym jedynie opinii publicznej i nie poddąje się żadnym sądom: ani cywilne
mu, ani wojenno-polowemu, tylko osądowi społecznemu i literackiemu”32.

32 Tamże, s. 375.

Apel Do Michaiła Szołochowa, autora „ Cichego Donu " otwiera cykl 
wystąpień publicystycznych, ostrych w tonie, wywołujących kontrower
sje, w których pisarka, prezentując przeciwne do oficjalnego stanowisko, 
stara się przezwyciężyć opór środowisk literackich, obalić fałszywe suge
stie ówczesnej nomenklatury, podważyć jej autorytety. Gdy zagrożenie 
ma wymiar społeczny i równocześnie opinia publiczna jest kształtowana 
poprzez instytucje społeczne, trudne staje się rozpoznanie rzeczywistości. 
Lidia Korniejewna, świadoma antagonizmu pomiędzy prawdą a opinią 
publiczną oraz tego, że nie tyle odkryta prawda, ile właśnie opinia należy 
do niezastąpionych warunków umożliwiających sprawowanie władzy, 
nawołuje do odrodzenia się zasad moralnych w społeczeństwie, co przy
czyni się z czasem do zaniku „niemoralnej opinii”, wskazuje na negatyw
ne zjawisko, gdy „wolność od” przyjęła postać wolności od odpowie
dzialności. Szczególnie mass media kreują rzeczywistość, w tym i lite
racką; prasa szydzi z autorytetów, tworzy fałszywy obraz pisarzy niewy
godnych - zgodnie z przesłankami politycznymi.

Przeciw fałszywej opinii publicznej, w obronie pisarza i jego nieza
leżności twórczej występuje w polemicznym artykule Odpowiedzialność 
pisarza i nieodpowiedzialność „ Litieratumoj gaziety”. Krytykuje tu opu
blikowany 26 czerwca 1968 roku tekst zatytułowany Walka ideologiczna, 
odpowiedzialność pisarza, pełen przekłamań na temat życia i twórczości 
Aleksandra Sołżenicyna. Pretekstem był List Sołżenicyna przesłany do 
Prezydium IV Zjazdu Pisarzy. Zawierał on propozycję nowej ustawy 
prawnej o obowiązku obrony przez Związek Pisarzy jego niesłusznie 
prześladowanych członków. „Litieraturnaja gazieta” nazywa ten akt wal-
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ką ideologiczną, zarzuca autorowi, że List (którego nie opublikowała), 
,.narusza ogólnie przyjęte normy zachowania”, co według Czukowskiej 
oznaczało, że Sołżenicyn przesiał nie jeden egzemplarz i nie tylko do 
Prezydium, lecz setki egzemplarzy do delegatów Zjazdu i czasopism. Ten 
gest pisarza, apelujący o jawność życia instytucjonalnego, wywołał ostry 
protest ze strony nie tylko władz związkowych. Pisarka, podnosząc pro
blem listów otwartych w procesie kształtowania nowych tendencji 
w ówczesnej rzeczywistości (liberalna linia myślenia), wskazuje na reak
cję czynników oficjalnych, które nie tylko nie upowszechniły treści listu 
Solżenicyna, ale głos jego zignorowały. Referując główne tezy wysunięte 
przez autora Oddziału chorych na raka, przytacza obszerne cytaty z tek
stu Listu Sołżenicyna, co dla ówczesnego czytelnika, z uwagi na niemoż
liwość dotarcia do tekstu, miało duże znaczenie. Starała się równocześnie 
sprostować wszystkie błędy, zweryfikować półprawdy dotyczące życio
rysu i twórczości pisarza, celowo wprowadzone przez autora artykułu 
opublikowanego w gazecie. Pisarka demaskuje mechanizm dokonywania 
fałszerstw przez redakcję „Litieraturnoj gaziety”, opisuje metody owego 
„semantycznego wywłaszczania”, daje liczne przykłady zniekształceń 
w sferze stylistyczno-językowej.

Negatywny stosunek do Aleksandra Sołżenicyna, zwłaszcza do jego 
powieści Krąg pierwszy, którą nazwano oszczerstwem, wynikał, według 
Czukowskiej, z tajnej instrukcji. Proces demaskowania kultu Stalina do
biegł końca około 1965 roku, a wraz z nim publikacja literatury łagrowej.

..Instrukcji takiej nie czytałam, o rozporządzeniu takim nie słyszałam, lecz 
wnosząc ze wszystkiego, ona istnieje. Można tak sądzić, chociażby dlatego, że już 
od kilku lat redakcje, z małymi wyjątkami, dokładnie wykreślają wszystko z arty
kułów mówiących o śmierci naszych rodaków w stalinowskich obozach i więzie
niach. «Wyjaśnili nam - życzliwie powiedział pewien redaktor - że jeśli za każ
dym razem ich pokazywać, to czytelnik może odnieść wrażenie, że było ich zbyt 
wielu»

Ich - to znaczy uwięzionych. Zabitych”33.

33 Л. Чуковская, Ответственность писателяа и безответственность „Лите
ратурной газеты " ^:] Избранное, сЬ.су!., в. 386.

Sytuacja zniewolenia przekłada się nie tylko na ograniczenia cenzury, 
problem występuje już w momencie, gdy ze względu na przesłanki ide
ologiczne zostały wykluczone pewne tematy, zamknięte możliwości real
nych działań, wiele utworów skazano na niebyt. To groźne zjawisko ob
naża publicystyka Czukowskiej.
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Wyjaśnienie faktu społecznego wymaga rekonstrukcji oraz sprawdze
nia jego wiarygodności. Celowość i sensowność działania ludzkiego są 
uwarunkowane jakością i prawidłowością wiedzy o świecie. Wszystkie 
ideologie kreują fakty społeczne. Publicystka stara się wpływać na stan 
świadomości ludzi, „okaleczone umysły”, na sposób myślenia każdego 
człowieka, nawołując do krytycznego spojrzenia na prasę i rzeczywistość. 
W swoich utworach nie tylko rejestruje fakty, lecz daje szerszy ich opis 
oraz komentarz do wydarzeń, zatem opis zawiera nie tylko podstawową 
informację, ale z reguły wskazuje na przyczyny, które ów fakt wywołały.

W omawianym artykule Odpowiedzialność pisarza próba oceny twór
czości Aleksandra Sołżenicyna jest związana z wyeksponowaniem warto
ści moralnych, autorka podnosi wybitne zasługi Sołżenicyna na polu 
współczesnej literatury, stawia go na równi z Tołstojem i Czechowem. To 
wystąpienie jest ważnym aktem skierowanym przeciw tendencjom poli
tycznym kształtującym określony standard zachowań - przeciw próbom 
i metodom niszczenia wybitnego twórcy; jednocześnie ma ono na celu 
uzmysłowienie czytelnikowi wielkiego znaczenia Sołżenicyna, wbrew 
kłamliwej ówczesnej opinii ukazanie pisarza jako świadomego swego 
powołania, wybitnego rosyjskiego prozaika, twórcy wielkiej literatury.

W liście otwartym Gniew narodu z 7 września 1973 roku autorka 
ubolewa nad zignorowaniem przez Związek Pisarzy pięćdziesięciolecia 
urodzin Sołżenicyna. Sama wystąpiła wówczas z gratulacjami, a w Gnie
wie narodu podkreśla, że nie było dotąd bardziej potrzebnego i oczeki
wanego twórcy. Przez niego przemówiło wszystko, co dotąd milczało 
w Rosji. Jego twórczość jest gorzka, jednak nie tylko rani, ale przede 
wszystkim leczy: „Gdzie nie zginęło słowo, tam przyszłość jest uratowa
na”34; to właśnie poprzez Sołżenicyna przemówiła „dotychczasowa nie
moc”, pisarz przywrócił literaturze głos i jej wielkość. Fakt jego wyklu
czenia ze Związku Pisarzy w roku 1969 nazywa hańbą narodową.

34 Л. Чуковская, Гнев народа [w:] Избранное, dz.cyt., s. 397.

Publicystka w Odpowiedzialności pisarza i nieodpowiedzialności 
„Litieraturnoj gaziety" ostro krytykuje stanowisko S. Smimowa, autora 
„wytworów” należących do nurtu apologetyki stalinowskiej. Wyraża 
przekonanie, że póki istnieje ten typ produkcji literackiej, dopóty nie 
można liczyć na wydanie powieści Sołżenicyna Krąg pierwszy (1955- 
1978), pomimo podpisania w roku 1964 przez czasopismo „Nowyj mir” 
umowy z autorem. Swoje krótkie omówienie utworów Sołżenicyna 
w kontekście zbrodni stalinizmu Czukowska dopełnia charakterystyką 
ówczesnych technik manipulacji stosowanych przez mass media - fał
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szywa informacja, manipulowanie prawdą, przemilczanie - które wyko
rzystało pismo „Litieratumaja gazieta”. Jej zdaniem, sztuka biurokratycz
nego stylu polega na tym, aby omówić (a jest to w zasadzie forma ataku) 
jakąś ideę albo książkę, „nie dając czytelnikowi możliwości wyrobienia 
sobie najmniejszego o niej pojęcia”35. Pisarka powołuje się na odnotowa
ny przez gazetę fakt rehabilitacji Sołżenicyna (6 lutego 1957); ta 
wzmianka, pomimo perfidnej próby zafałszowania przez redakcję samej 
biografii pisarza, jest ważną informacją. Autorka sugeruje czytelnikowi 
konieczność umiejętnego czytania między wierszami, krytycznego my
ślenia i samodzielnej oceny faktów. Przytacza również opinię redakcji 
„Litieratumaja gazieta” w sprawie listu Wieniamina Kawierina do Fiedi- 
na. Kawierin oskarża Fiedina, jako działacza partyjnego, o pozbawienie 
rosyjskiego czytelnika powieści Sołżenicyna, gdyż zostaną one wkrótce 
opublikowane za granicą. Z kolei zwięzła charakterystyka powieści Od
dział chorych na raka (Rakowyj korpus) budzi refleksje na temat roli 
wybitnego talentu i wielkich zadań, jakie stoją przed współczesną litera
turą rosyjską w zakresie przekazywania obiektywnej prawdy o rzeczywi
stości i doświadczeń ludzi poddanych różnym formom zniewolenia. Po
stulat, aby myśleć i mieć krytyczne podejście do środków masowego 
przekazu, pisarka przeciwstawia oficjalnej opinii publicznej sterowanej 
zgodnie z metodą komunistycznej reedukacji społeczeństwa radzieckiego, 
mającą go doprowadzić do „ubezwłasnomyślenia”. Stanowi on obok 
postulatów: prawda w poznaniu i dobro moralne, niezbędny warunek 
odrodzenia człowieka i społeczeństwa. Autorka zarzuca bezideowość 
wyłącznie redaktorom gazety oraz opublikowanemu w niej artykułowi, 
nie zaś, jak sugeruje pismo, Aleksandrowi Sołżenicynowi.

33 Л. Чуковская, Ответственность писателя и безответственность „Лите
ратурной газеты ", dz.cyt., s. 389.

List do IV Zjazdu Pisarzy, w którym została szczegółowo omówiona 
przez Sołżenicyna sytuacja literatury radzieckiej w okresie stalinizmu, 
zawierał propozycję zerwania z dotychczasową praktyką, odejścia od 
kategorii - „przepuści cenzura, nie przepuści”, co pokrywało się w cało
ści z postulatem Lidii Korniejewny, aby tworzyć rzeczy wartościowe, nie 
idąc na żadne kompromisy czy ustępstwa za cenę opublikowania utworu. 
„Litieratumaja gazieta”, deformując obraz Sołżenicyna, miała na celu 
pełną dyskredytację pisarza w opinii publicznej, stąd rola rzetelnej publi
cystyki polegała, w przekonaniu Czukowskiej, nie tyle na odkłamaniu 
faktów, ile na uwiarygodnieniu własnego przekazu. Publicystka podjęła 
nierówną walkę w imię zasady, że prawda zwycięży. W jej końcowej 
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ocenie Sołżenicyna, pisarza w pełni oddanego swojemu powołaniu, czy
tamy:

„Każda z jego rzeczy jest jakby świadectwem jakiegoś niewidzialnego sądu, 
jakby przed minutą złożył przysięgę «mówić prawdę i tylko prawdę»36.

36 Tamże, s. 394.
37 Л. Чуковская. Порыв немоты [w:] Сочинения в 2 томах. Том 2. Процесс 

исключения. Публицистика. Отрывки из дневника. Стихотворения. Письма, Москва 
2000, „Гудьял-Пресс”, s. 170.

Ocena twórczości Sołżenicyna zawarta jest także w eseju literackim 
Proces wykluczenia, gdzie zostały włączone fragmenty wspomnień 
z pobytu pisarza w Pieriediełkinie na daczy u Czukowskich, wówczas 
osaczonego po zniesławiającej kampanii, na miesiąc przed aresztowa
niem, a następnie wyjazdem za granicę na mocy ekspulsji.

Lidia Czukowska uznała Sołżenicyna za wielkiego człowieka, wybit
nego pisarza i największy autorytet moralny, jaki objawił się w czasach 
współczesnych. W liście otwartym z lutego 1974 roku Przerwanie mil
czenia, obok głębokiej refleksji nad ofiarami kultu Stalina i nad treścią, 
jaka kryje się w stwierdzeniu „pośmiertnie rehabilitowany”, znajdujemy 
bardzo zwięzłą i niezwykle trafną charakterystykę pisarza obwołanego 
w ZSRR zdrajcą, po ukazaniu się za granicą (1973) Archipelagu GUŁag. 
Wyjaśniając, co faktycznie oznacza słowo „zdrajca”, autorka broni dzieła 
i pisarza, który przeciwdziałał deformowaniu świadomości historycznej 
i moralnej Rosjan. Sołżenicyn stał się już legendą, nadał temu, co się 
wydarzyło wymiar realny, przywrócił ofiarom imię, a faktom „właściwą 
rangę i pouczający sens”. Dalej w tekście czytamy:

„Ponownie dowiedzieliśmy się - słyszymy, widzimy, co to było: rewizje, 
aresztowania, przesłuchania, więzienia, transport, etap, obóz.

Głód, bicie, praca, trupy. 
«Archipelag GUŁag»”37.

W sytuacji gdy wykorzeniano pamięć o ofiarach stalinizmu w sowiec
kiej nauce, literaturze, publicystyce, a przenicowana historia przesuwała 
oprawców na miejsce ofiar, temat krzywd, martyrologii narodu, musiał 
wywołać kolejną nagonkę i akcję oczerniania Aleksandra Sołżenicyna. 
Oficjalna próba wyzucia człowieka z podmiotowości, uczynienia go wła
snością państwa, przekształcenia wspólnoty budowanej na dziedzictwie 
kulturowym i systemie wartości uniwersalnych w zbiorowość ludzi wy
obcowanych, masę pozbawioną etyki i pamięci, spotykała się z ostrą 
krytyką Czukowskiej. Wskazana przez nią droga odtruwania społeczeń
stwa wiąże się nie tylko z demaskowaniem fałszywych autorytetów, ale 
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i obnażeniem samych mechanizmów manipulowania człowiekiem, w tym 
różnych form manipulacji słowem.

Publicystka dostrzega kłamstwo w wielu obszarach życia jednostko
wego i w polu społecznym. Pytanie, dlaczego ludzie kłamią, wiąże 
z przyzwoleniem społecznym, z faktem, że ogół nie piętnuje kłamców, 
lecz ofiary systemu. Niewolnicy zakłamania to ludzie, których własne 
życie, choć często są tego nieświadomi, potwierdza skuteczność technik 
manipulacji oraz metod sterowania społeczeństwem. Wykreowany przez 
propagandę obraz rzeczywistości, dyskredytacja wybitnych twórców 
miały na celu w tamtych latach nie tyle kształtowanie opinii, ile modyfi
kację istniejącego już systemu przekonań. Manipulacja społeczeństwem 
nie ogranicza się do jednorazowego, celowego wprowadzenia w błąd. 
Działania dezinformacyjne mają wywołać w społeczeństwie stan apatii, 
równoznaczny z milczeniem. Na groźbę milczenia zwrócił także uwagę 
llja Erenburg, który rozumiał, jak wielka jest groźba milczenia. Jego 
wypowiedź, cytowana w liście Aleksandra Twardowskiego do Centralne
go Komitetu KPZR z 20 października 1964 roku, w związku z publikacją 
szóstej księgi wspomnień (1946-1953) zatytułowanych Ludzie, lata, życie 
(Ljudi, gody, żyzń), brzmi:

„Nie jest to moja pierwsza książka, ale z całą pewnością ostatnia. Po długim 
życiu, nie chcę mówić o tym, o czym nie myślę, a milczenie w pewnych sytu
acjach jest gorsze niż jawne kłamstwo”38.

38 Por. Вестник Архива Президента, „Источник” 2000, nr 2.

Problem milczenia ma w publicystyce Czukowskiej szeroki aspekt; 
chodzi o narzucenie większości milczenia - przez mniejszość.

Słowa Erenburga podkreślają, jak istotne znaczenie miało w latach 60. 
przełamanie milczenia, odsłonięcie dotąd skrywanych faktów, ich upu
blicznienie, i jak doniosłą rolę odegrała w tym procesie twórczość Lidii 
Komiejewny.

Pamięć i mechanizmy jej wykorzenienia

Obok prawdy, pamięć o przeszłości powinna, według pisarki, od
działywać na styl życia publicznego. Pamięć o przeszłości jest najcen
niejszym skarbem człowieka. Bez tego nie ma ani sumienia, ani szacun
ku, ani rozwoju intelektualnego. Pisarka sądziła, że wielki twórca - sam 
jest wcieleniem pamięci. Pamięć o przeszłości stanowi klucz do teraźniej
szości.
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„Gdyby nas zawiodła pamięć, to czyż dzisiejsze sądy nad słowem i szum in
formacyjny doniosłyby do nas znajomy swąd dawnego pogorzeliska"'39.

39 Л. Чуковская, Не казнь, но мысль, но слово, dz.cyt., s. 382.
40 Tamże, s. 382.
41 Л. Чуковская, Процесс, dz.cyt., s. 416-417.
42 Tamże, s. 417.
43 Tamże, s. 417.

Pisarka postuluje obchodzenie Dnia Pamięci Narodowej poświęcone
go ofiarom zbrodni stalinowskich. Swój list, napisany w związku z pięt
nastą rocznicą śmierci Stalina, kończy optymistycznie - „wspólnota mil
czenia” to przeżytek40.

Na temat mechanizmów wykorzenienia pamięci pisze także w Proce
sie wykluczenia. Powołując się tu na wypowiedź Hercena: „to, o czym nie 
ośmielasz się powiedzieć, istnieje tylko w połowie” - konstatuje:

„Początkowo w połowie, potem w 1/4, w 1/10, potem ofiary i świadkowie 
umierają, a jeśli na czas zamknie się usta prasie (a cala prasa ma jedne usta), to 
nowe pokolenia nie są w stanie w niczym się rozeznać, nie uświadomią sobie i nie 
wyprowadzą dla siebie z historii ojców i dziadów żadnej nauki"41.

Jedno jest pewne, że bardzo duża część Rosjan, zwłaszcza z młod
szych pokoleń, mało wie na temat represji stosowanych wobec ofiar stali
nizmu; stąd zacieranie pamięci o przeszłości musiało się spotkać z jej 
zdecydowanym protestem. Proces wykorzenienia pamięci w ZSRR miał, 
zdaniem autorki, charakter skokowy: dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. 
Podaje liczne przykłady i formy kamuflażu tragicznych wydarzeń stoso
wane w opracowaniach naukowych. Na przykład, w roku 1972 Krótka 
encyklopedia literacka, zamiast informacji: „niewinnie represjonowany”, 
„rehabilitowany po śmierci”, stawiała kropki, choć należy przyznać, że 
w innych wydawnictwach z lat 60. nawet tego typu metoda była niedo
zwolona. Uciekano się do różnych chwytów, np. w przypadku pisarza 
Wiktora Kina autor mówił o jego śmierci:

„W tamtym okresie Kin... [przypomnę, że był korespondentem TASS w fa
szystowskich Włoszech - L.Cz.] ... w tamtych latach Kin mówił, że marzy, aby 
dożyć do tych czasów, kiedy powstanie naród i zrzuci Mussoliniego. Przepowied
nia spełniła się. Lecz... on sam nie dożył do jego końca. Nie mógł przewidzieć te
go zadziwiającego, co stało się z nim samym"42.

Czukowska zastanawia się z ironią, co mogło się stać z pisarzem: Czy 
został zrzucony tak, jak Mussolini? A może zachorował na raka? Autor 
jednak nie daje odpowiedzi, a kolejny akapit dotyczy już powieści Kina; 
w ten sposób los utworu biegnie swoim torem, a los pisarza - swoim43.
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Publicystka przypomina, że ten rodzaj manipulacji istniał pomimo XX 
Zjazdu. „Wzniosie kłamstwo” epoki Gorkiego - kłamstwo dla dobra 
państwa już nie wystarczało. Lidia Korniejewna pisze:

„Lata 70. - to prawie w całości epoka przemilczania. Albo o śmierci w lagrze 
nie wspomina się wcale, albo życie zamordowanego przekształca się w życie po
dróżnika”44.

44 Tamże, s. 419.
43 Tamże, s. 422.

Jako przykład podaje Osipa Mandelsztama, Michaiła Bachtina, Pawła 
Florenskiego, ofiary stalinizmu. Autorka nazywa tego typu fałszerstwo 
drugą śmiercią. Ta druga śmierć to zbyt wysoka cena zapłacona za wyda
nie ich utworów. Publicystka powołuje się na pewną zasadę arytmetycz
ną, którą kiedyś sama stosowała. Za cenę przemilczania faktów: represjo
nowania, śmierci, można było, podejmując ten trudny warunek, pisać 
o niektórych autorach. Takie były wymogi cenzury. Czukowska, zgodnie 
z kalkulacją arytmetyczną, przygotowała do druku książkę Życie i twór
czość B.S. Żytkowa. Książka ta nie została w całości opublikowana, lecz 
wydano tylko wybrane opowiadania pisarza. Po roku 1962 szybko zo
rientowała się jednak, że toczy się niewidzialna batalia przeciw prawdzie, 
i doszła do wniosku, że lepiej wcale nie pisać niż przemilczeć tragiczną 
śmierć ofiar stalinizmu.

„Ileż to razy na własnej drodze literackiej robiłam ustępstwa, odmawiałam 
zgodnie z żądaniem redakcji, by mówić o drogim i ważnym dla mnie - czytelni
ku! Jak wszyscy literaci drukowałam w ramkach radzieckiej cenzury. A w tych 
ramkach każdy literat musi przekształcić się w pewien arytmometr. Zgodzisz się 
na ustępstwa - wtedy pozwolą wypowiedzieć głośno coś, co wydaje się szczegól
nie ważne. Nie zgodzisz się - nie pozwolą powiedzieć niczego. Kalkuluj, co roz
sądniejsze. I ja kiedyś byłam arytmometrem: liczyłam - kalkulowałam”45.

Czukowska wyraża jednak pogląd, że arytmetyka - to jest ustępstwa 
wobec cenzury, pogwałcenie swobody twórczej w imię opublikowania 
często okrojonego tekstu, czy „geografia” - to jest miejsce, gdzie autor 
znalazł się w sytuacji przymusowej, bez wskazania na przyczyny jego 
pobytu, sprzyjają procesom manipulacji. Kłamstwo, manipulacja, prze
milczanie, te trzy podstawowe zasady ujawnione przez pisarkę, odgry
wały w procesie zniewolenia umysłów i kształtowania nowego człowieka 
decydującą rolę.

Lidia Korniejewna wśród różnych postaci narastającego kłamstwa od
krywa w ramach „autocenzury” rozmaite formy fałszerstw, występują
cych nie tylko w pracach o charakterze naukowo-badawczym. Również * 43 
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prasa relacjonuje fakty w sposób wybiórczy, często tylko fragmenty wy
powiedzi, jakieś wyrywki dotyczące rzeczywistości, przez co umyka 
z pola widzenia całość zjawiska, zostaje zatracony jego ogólny sens, 
zmienia się też w odbiorze hierarchia wartości, co ułatwia sterowanie 
opinią publiczną. Autorka zwróciła uwagę na odchodzenie od drażliwych 
tematów, na to, że coraz mniej pisze się o zbrodniach stalinowskich. Wy
raża sprzeciw wobec zafałszowanych metod informacji:

„To, co z nami było, wcale nie było - mówili inni. - To znaczy, oczywiście, 
coś złego działo się za czasów Stalina - wypaczenia, błędy, - lecz partia wszystko 
zdemaskowała. Naprzód, na drodze leninizmu - do budowy komunizmu! Mar
twych nie wskrzesisz, i im mniej rozmów na temat przeszłości - tym lepiej”46.

46 Tamże, s. 427.

Czukowska z ironią i z goryczą odnosi się do przemilczania, selek
tywnego traktowania zwłaszcza historii. Nie przekonuje ją „żadna aryt
metyka”; jako uczestnik tamtych straszliwych wydarzeń, nie może po
zwolić na ich wymazanie z pamięci społeczeństwa i narodu.

Inną formą manipulacji społeczeństwem, na którą wskazuje w swojej 
publicystyce, jest mechanizm negatywnej selekcji społecznej - od pod
stawowego szczebla zgodnie z hasłem „mierny, ale wierny”, stawianie na 
ludzi z awansu, którzy tworzą nowe środowiska opiniotwórcze, prze
chwytując rolę autentycznych elit. Nowe elity posługują się stereotypami. 
Te gotowe formy myślenia zostają przejęte przez przeciętnych obywateli, 
którzy nieświadomie nimi operują. Już w beletrystyce (Sofia Pietrowna) 
pisarka przedstawia, jak bohaterka poddaje się kolektywnej psychozie 
ideologicznych stereotypów. Obnaża mechanizm manipulacji społecznej, 
gdzie nie chodzi wyłącznie o narzucone kłamstwo, ale o deformację - 
człowiek staje się maszyną. Realizowanej w komunizmie koncepcji 
człowieka - maszyny do sterownia biologicznego, manipulowania inte
lektem i jego wolą, aby pozostał pusty i sam nie mógł podjąć żadnych 
działań, oraz depersonalizacji relacji międzyludzkich, kiedy proces sa- 
moidentyfikacji człowieka staje się niemożliwy wobec zaniku krytycy
zmu i sprzyjającej temu zanikowi zafałszowanej opinii publicznej według 
z „góry” założonych celów, przeciwstawia aksjologię człowieka kierują
cego się zasadą godności, pełnego poszanowania praw ludzkich. Antro
pologiczna płaszczyzna, poddanie prezentowanych zjawisk osądowi 
z punktu widzenia świata wartości wyróżnia wystąpienia publicystyczne 
Czukowskiej, nie pozwala nadawać im wyłącznie politycznego charakte
ru, mimo że są wymierzone przeciw totalitarnej rzeczywistości.
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List otwarty Czukowskiej z września 1973 roku, który stał się pod
stawową przyczyną jej wykluczenia ze Związku Pisarzy, bowiem nie 
mogąc opublikować go w kraju, przekazała zagranicznemu korespon
dentowi, dotyczył ważnego faktu - nagonki na laureata Nagrody Nobla 
(1970), usuniętego wcześniej ze Związku Pisarzy, Aleksandra Sołżenicy- 
na oraz na akademika Andrieja Sacharowa. W liście tym, zatytułowanym 
Gniew narodu, autorka nie tylko wskazała na pewne analogie w sposobie 
przeprowadzenia kampanii oszczerstw pomiędzy nagonką na Pasternaka 
a nagonką na Sołżenicyna i Sacharowa, lecz także opisując mechanizm 
działania mediów, ostro potępiła proces fałszowania informacji i mani
pulowania prostymi ludźmi. Ta manipulacja świadomością społeczną 
była, jak zaznaczono wyżej, jednym z czynników wpływających na 
kształtowanie nowego gatunku - homo sovieticus o daleko posuniętej 
deformacji psychiki i moralności. W sporze o człowieka publicystka de
maskuje media jako potężną siłę władzy. Ich działalność porównuje do 
procesu wznoszenia dźwiękochłonnego muru pomiędzy społeczeństwem 
a najwybitniejszymi twórcami wartości duchowych, muru, który szczel
nie oddziela „prosty naród” od jego proroków i męczenników. Mur po
wstawał od roku 1958, a od 1969 się umocnił. Pomimo śmierci Stalina, 
w aresztach i obozach nadal przebywają tysiące niewinnych ofiar. Publi
cystka walczy o wolność osobistą i o wolność słowa, jednak trudno jej 
dotrzeć do przeciętnego czytelnika.

..Przez mur wzniesiony z gazetowego kłamstwa, ścianę pomiędzy myślącymi 
i beztroskimi, słowo nie przenika. Możesz krzyczeć! Nikt nie usłyszy! Do nikogo 
nie dotrzesz: ewentualnie do setki ludzi przez dziurę wydłubaną w murze poprzez 
samizdat. Ta dziura zoslajc natychmiast zamurowana przez KGB - wskutek rewi
zji, wyroków, dzięki gazetowej szmirze. A nawet jeśli ktoś usłyszy twój głos, na 
przekór wznoszonym umocnieniom, to będą to tylko setki, a ludność naszego 
kraju liczy około dwustu pięćdziesięciu milionów. Ludzie oburzają się nie na 
tych, którzy poprzez kolejne bezprawnie ferowane wyroki sądu, więzienia, łagry, 
kłamstwa zatykają dziurę w murze stojącym na drodze ku prawdzie - lecz na 
tych, co łamią sobie głowę, i sami złamani, żyją pragnieniem, by ich łamiący się 
cichy głos usłyszeli rodacy poza murem”47.

47 Л. Чуковская, Гнее народа, dz.cyl., s. 399.
48 Por. L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn pisarz i publicysta, dz.cyl., s. 118.

Jak wspomniano wyżej, podobnie ustosunkował się do mass mediów 
Aleksander Sołżenicyn. W słynnej mowie wygłoszonej w Harwardzie, 
krytykę zachodniej koncepcji wolności łączył pisarz z rolą środków ma
sowego przekazu. Prasa ma nieograniczoną moc „zafałszowywania 
i wykorzystywania opinii publicznej”48. Lidia Czukowska podziela ten 



328 Kultura i inteligencja rosyjska

pogląd, jest bowiem w pełni świadoma zagrożeń wynikających z mani
pulowania środkami przekazu.

„Środki masowej informacji, skupione w jednych rękach, dają temu atakowi 
o sile rażenia broni chemicznej niebywałe możliwości. Jakże ludzie, wdychając 
z każdym nowym wydaniem, z każdą gazetą truciznę, nie mają zatruć się kłam
stwem i nie znienawidzić Sacharowa”49.

49 JI. MyKOBCKM, Ilpoyecc, dz.cyt., s. 455.

Autorka dostrzega wielkie zagrożenie ze strony mediów, i tym bar
dziej nie godzi się na żadne ustępstwa wobec cenzury, potępia dyspozy
cyjność i oportunizm środowiska literackiego.

W Gniewie narodu, podnosząc zasługi Sołżenicyna i Sacharowa, de
maskuje mechanizm działania nagonki, wymienia spośród „zasłużonej 
elity” tych, którzy pełnili funkcję prowokatorów. Mechanizm był prosty. 
Po krytycznym wystąpieniu, przeważnie w artykule redakcyjnym, pięt
nującym dane zjawisko lub twórcę, następowało, jak za naciśnięciem 
guzika, włączenie się całej prasy - masowa nagonka. Przypomnijmy tu 
powiedzenie Czukowskiej „prasa ma jedne usta”. Następnie na łamach 
wszystkich gazet ukazywała się lawina listów od oburzonych czytelników 
- wybuchał tzw. gniew narodu. Czukowska, występując w obronie szy
kanowanych twórców, podjęła problem: pisarz i władza, w kontekście nie 
tylko wolności osobistej, niezależności twórczej, ale i nowego ładu mo
ralnego oraz społecznego. W świecie, gdzie dominuje typ utylitarnego 
myślenia, nie ma stałych norm, jest natomiast to, co służy w danej chwili, 
tj. pragmatyzm, próbowała obudzić pragnienie dobra w jednostce. Kwe
stia, jak zachować dobro przy pogardzie człowieka, jak zachować god
ność, w jaki sposób publicznie powiedzieć, że oficjalna orientacja poli
tyczna proponuje karykaturalne społeczeństwo - to wszystko zostało 
poruszone także w Procesie wykluczenia. Pisarka przekonuje tu, że feno
men Sołżenicyna i myśl Sacharowa miały nie tylko wpływ na rozwój 
dziedzin naukowych: literatury i fizyki, ale przede wszystkim na formo
wanie się świadomości społecznej; wokół tych wybitnych osobowości 
tworzyły się zalążki prawdziwych elit.

Czukowska, o czym świadczy relacja z jej procesu ze Związkiem Pi
sarzy, była przekonana, że grono zdolnych, utalentowanych ludzi nie 
może jednak wiele zmienić, gdyż nie ma odpowiedniego, szerszego za
plecza intelektualnego, środowiska, w którym ci ludzie mogliby znaleźć 
oparcie. Z dnia na dzień nie można stworzyć takich środowisk, odbudo
wać kultury, nawiązać zerwanych nici z przeszłością, ale można wpłynąć 
na zmianę postaw w odniesieniu do prawdy, by wolne słowo, wyzwolona 
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prawda stanowiły podstawę komunikacji społecznej. W eseju Gniew 
narodu wskazując na proces degeneracji elit, nie tylko środowiska litera
tów, krytykuje sprzedajność, koniunkturalizm (aby się utrzymać na po
wierzchni władzy, trzeba było iść na duże ustępstwa). W takim społe
czeństwie samotni Don Kichoci nie znajdowali zrozumienia ani poparcia 
dla swoich działań. Czukowska, zastanawiając się nad sytuacją ówczesnej 
inteligencji, dla której nie ma miejsca w oficjalnej rzeczywistości i musi 
znaleźć alternatywny sposób bycia nie tylko dla swego rozwoju, rozważa 
także problem emigracji w kontekście moralnego osądu ludzkiej jednost
ki, która podejmuje taki wybór. Zastanawia się nad wyjątkową sytuacją 
twórców, interesuje ją nie tyle jednak porządek prawny tego zjawiska, ile 
przesłanki natury egzystencjalno-moralnej.

Emigracja

Swoistość literatury rosyjskiej wymaga wieloaspektowego spojrzenia 
na los jej twórców. Publicystka, rozumiejąc złożoność zjawiska, odże
gnuje się od podziału na literaturę oficjalną i nieoficjalną, krajową i emi
gracyjną. Literatura jest jedna. Pisarka przywołuje wypowiedź Borisa 
Pasternaka: „celem twórczości jest absolutne oddanie się sztuce”, traktu
jąc ją jako aksjomat przy ocenie poszczególnych autorów. Rozpatrywanie 
problemów literatury w kontekście geograficznym stanowi według niej 
metodę mało przydatną, bowiem literatura rosyjska, bez względu na to, 
w jakich okolicznościach, i niezależnie od tego, gdzie powstaje, ma zaw
sze jeden i ten sam cel - jest nim „samoofiara i samoreklama”. Traktuje 
emigrację jako szczególny przypadek egzystencjalny: Anny Achmatowej 
emigracja wewnętrzna bądź kategorię przestrzenną wyjazd za granicę. 
Opuszczenie kraju należy do trudnych decyzji zarówno dla wyjeżdżają
cych, jak i dla tych, co pozostają. Przestrzeń życiowa, miejsce, w którym 
człowiek mieszka, określa bowiem typ relacji pomiędzy ludźmi. Właśnie 
z uwagi na typ więzi nie do odtworzenia w momencie, gdy członkowie 
wspólnoty ją opuszczają, publicystka porusza zagadnienie związane 
z porzuceniem kraju w całej jego złożoności. Oczywiście, ważny jest 
aspekt polityczny - wolność osobista, stąd zdecydowanie występuje prze
ciw wszelkim zakazom, podobnie jak i emigracji, deportacji, czynnikom 
przymusu o podłożu ekonomicznym wywołującym to zjawisko.

Emigracja jest prawem każdego człowieka, zarówno osób w różny 
sposób represjonowanych, jak i zwykłych obywateli. Bez względu na 
warunki życiowe i narodowość, każdy, kto pragnie zobaczyć inny kraj, 
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np. Rosjanin pochodzenia żydowskiego, od trzech czy czterech pokoleń 
wtopiony w język i rosyjską tradycję kulturową, obdarzony historyczną 
pamięcią, ma, według pisarki, prawo do wyjazdu za granicę i powrotu 
oraz do emigracji, a decydować o tym powinien wyłącznie rozum i honor, 
a nie ktoś (aparatczyk), kto uzurpował sobieq prawo do kierowania ludz
kim losem. Każdy wyjazd jest bolesny dla obu stron, gdyż, jak wspo
mniano wyżej, narusza więzy środowiskowe, zwłaszcza więzy przyjaźni, 
powodując często rozpad wspólnoty. Emigrant może i na obczyźnie słu
żyć Rosji; i tam, i w kraju, zdaniem autorki, powstają prawdziwe arcy
dzieła.

Epoka breżniewowska wywołała szeroką falę emigracyjną. Pisarka, 
wrażliwa na przemiany społeczne, nie mogła nie odnotować tego faktu. 
W Procesie wykluczenia wyraża bezpośrednio swój stosunek emocjonal
ny do ludzi opuszczających kraj. Opowiadając się w pierwszej kolejności 
za zawartym w Deklaracji powszechnej praw człowieka społecznym pra
wem do opuszczenia jakiegokolwiek kraju i powrotu doń (art. 13) oraz 
emigracji, które są naturalnym, niepodważalnym prawem każdego czło
wieka, w pełni uzasadnia wyjazd Aleksandra Sołżenicyna, cieszy się, że 
położony został kres prześladowaniom pisarza ze strony KGB. To, że 
każdy ma prawo wyjechać, zgodnie z własnym wyborem czy to będzie 
Żyd, który zachował swoją religię, język i marzy o obiecanym Izraelu, 
czy też Niemiec, którego ciągnie do niemieckiej ziemi, czy wreszcie Ro
sjanin, nie zmienia jednak faktu, że państwo radzieckie powinno zapobie
gać zjawisku emigracji, szczególnie wywołanej względami ekonomicz
nymi oraz złą sytuacją społeczno-polityczną. Jej troska o los emigrantów 
wiąże się z kolejnym apelem-przestrogą: biada tej ziemi, której dzieci 
marzą wyłącznie o wyjeździe, by w ten sposób realizować swoje życiowe 
powołanie.

Obok prawa do swobodnego wyjazdu autorka powołuje się również 
na własne prawo opłakiwania opuszczających kraj. Ma to związek z naru
szeniem naturalnych relacji, więzi międzyosobowych: koleżeńskich, za
wodowych, rodzinnych, z odchodzeniem od zbudowanego świata warto
ści, norm moralnych, wzajemnego wspomagania się, solidaryzowania się 
z poglądami ludzi, którzy chcą tworzyć prawdziwie ludzkie społeczeń
stwo. Publicystka zwraca szczególnie uwagę na więzy przyjaźni i ich 
funkcję kulturotwórczą - obok literatury, nauki, sztuki, istnieje kultura 
przyjaźni, kultura wspólnoty twórczej. Przyjaźń tworzy specyficzną aurę 
duchową, wspólną pamięć o wspólnym bólu i zachętę do wspólnej pracy, 
jest nawet specyficzną formą sztuki, którą należy chronić i kultywować - 
pisze Czukowska.
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„Odgałęzienia przyjaźni - przecież to właśnie w ich splocie i gęstwinie wije 
i skrywa swoje gniazdo kultura. Przecież nie w urzędniczych siedliskach, gdzie 
uczonego akademika czy pisarza nawet przy silnym świetle żyrandola trudno od
różnić od agenta, nie tam rodzi się i wzrasta literatura i nauka. Rodzi się ona 
skromnie, w codziennym trudzie, w ciszy, bez jubileuszowych uroczystości i sa
lutów armatnich, i oddycha atmosferą braterstwa"50.

50 Tamże, s. 521.
51 Tamże, s. 522.

Przyjaźń jest wartością, na której pisarka buduje swój model społe
czeństwa. Jest i odwrotna strona zjawiska. W związku z wyjazdem na 
Zachód ludzie, których łączyła więź emocjonalna, wspólnotowa, wzra
stanie pod cieniem .jednego dębu” - pokrewieństwo duchowe, wspólnota 
zainteresowań, gorycz wspólnie przeżytych lat itd., tracą oparcie. Nie ma 
tu mowy o wykorzenieniu, każdy wyjazd ma bowiem swoją głęboką 
przyczynę, uzasadnienie o charakterze politycznym bądź społeczno- 
-ekonomicznym, a trudna sytuacja życiowa znajduje w oczach pisarki 
pełne usprawiedliwienie dla emigracji, lecz pomimo wszystkich przeko
nujących argumentów, strata leży po obu stronach. Za granicą można 
również służyć Rosji - dać świadectwo prawdy o życiu narodu, wystę
pować w obronie przyjaciół, działać w imię dobrej sprawy, jednak nikt, 
kto opuścił Rosję, nie jest w stanie osiągnąć tego cichego szczęścia, jakie 
daje koleżeństwo, przyjaźń, a w przypadku twórców także bezpośredni 
kontakt z odbiorcą - czytelnikiem, widzem. Przyjaźń to wspólna biogra
fia; wspólnota przyjaźni daje poczucie bezpieczeństwa i stanowi dla pi
sarki szczególną wartość.

„Każdy, kio wyjeżdża teraz z Rosji, zabiera z sobą nie tylko siebie samego, 
zabiera iskierkę ciepła, ogniwko ze złotego łańcucha, zabiera cząstkę przyszłości, 
rozrywa uścisk braterski. Pozostającym opadają ręce, a na to miejsce pojawia się 
pustka”51.

Jest to pustka nie do zapełnienia; tu potrzebna jest ludzka dłoń, policzek. 
Konsekwencją tej pustki może być nawet naruszenie kulturowej konsoli
dacji społeczeństwa. Płaszczyzna kulturalna jest kodem, do którego od
wołuje się Czukowska, na co niewątpliwie miała wpływ kultura środowi
ska, w jakie została wszczepiona; ono też bezpośrednio wpłynęło na jej 
formację intelektualną i duchową.

Publicystka, walcząca o formowanie środowiska twórczego, w swoich 
artykułach zaczynała wskazywać społeczeństwu na właściwe reakcje 
wobec zdarzeń, określać podstawowe wartości istnienia. Jej egzystencjal
na zdolność rozpoznawania wartości i przyjmowania wobec nich właści
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wej postawy, zwłaszcza wobec wartości prawdy, skłaniała ku etycznemu 
ukierunkowaniu działań, stąd pisarka nawiązywała do przyjaźni literac
kiej kontynuującej dziewiętnastowieczne doświadczenia Arzamasu, choć 
bliższy był jej model przyjaźni łączącej Bractwo Serapiona. W ogóle 
przyjaźń wpisuje się we wspólnotę jej pokolenia, niekiedy pokolenie 
i przyjaźń są traktowane na zasadzie synonimów. Wspólnota przyjaźni 
była dla Czukowskiej nie tylko miejscem ucieczki od koszmaru rzeczy
wistości, ale przede wszystkim rozwijała potencjał energii twórczej. Po
stawa członków wspólnoty opartej na przyjaźni w odniesieniu do prawdy, 
a przede wszystkim podjęcie wysiłku przezwyciężenia izolacji środowi
skowej stanowiły ważny element w jej koncepcji społecznej, przy pode
jmowaniu próby uporządkowania struktur społecznych. Pisarka uważała, 
że w tym procesie nikt nie może wyręczyć inteligencji, i tym bardziej 
ubolewała nad faktem emigrowania wybitnych osobowości. Sądziła, że 
spotkało ją duże szczęście, gdyż sama nie musiała opuścić kraju. Równo
cześnie nie mogła przejść do porządku dziennego nad faktem, że ZSRR 
tak szczodrą ręką oddaje najlepszych ludzi, najwybitniejszych przedsta
wicieli rosyjskiej kultury i nauki Zachodowi, choć znacznie gorzej, gdy 
trafią oni na Daleki Wschód (łagry). Lista (z 9 stycznia 1974 roku) tych, 
co zmuszeni byli wyemigrować, jest długa i ciągle rośnie. Autorka 
w Procesie wykluczenia podaje szereg nazwisk ludzi ze świata muzyki - 
Mścisław Rostropowicz, Galina Wiszniewska, Rudolf Nuriejew, Michaił 
Barysznikow, Natalia Makarowa, z dziedziny fizyki - W. Turczin 
I. Milczuk, A. Niekricz, z zakresu literatury - Aleksander Sołżenicyn52. 
Publicystka łączy fakt utraty wybitnych artystów, naukowców, literatów z 
procesem rozpadu środowisk twórczych i więzi, które są już nie do od
tworzenia.

52 Tamże, s. 493.

Okres breżniewowskiego zastoju cechowała po latach odwilży znowu 
wyraźna niechęć wobec Zachodu. Stanowisko wielu twórców stawało się 
wówczas bardzo skomplikowane. W ówczesnej publicystyce, o czym 
pisze autorka w Rozdziale dopełniającym dołączonym do Procesu, jej 
stosunek do Zachodu i sytuacji emigracji rosyjskiej stopniowo ulega de- 
mitologizacji. Mit Zachodu jako mit społeczny odegrał ważną rolę inte
grującą w życiu pokolenia lat 60., jednak odkrywanie prawdy o sobie, 
a zwłaszcza trzecia fala emigracyjna, wzbogaciły wiedzę o Zachodzie. 
W sferze intelektualnej - inspirującej, większość twórców pozostawała 
przy tematyce rosyjskiej. Z kolei bezpieczeństwo dysydentów okazało 
się, zdaniem autorki, rzeczą względną zarówno w Rosji, jak i na Zacho
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dzie, choć tam nie mają takiego środka do dyspozycji, jak K.GB. Ten 
pogląd wypowiada Czukowska w kontekście rozważań nad losem Sołże- 
nicyna - emigranta, którego jednak świat zachodni obronił przed srogą 
rozprawą z powodu Archipelagu GUŁag\ jego międzynarodowa sława 
i Nagroda Nobla, za którą publicystka wyraża podziękowanie Akademii 
Szwedzkiej, uchroniły bowiem pisarza przed represjami. Autorka ma 
świadomość konsekwencji istnienia żelaznej kurtyny; o ile w ZSRR ma 
się ją przed sobą, to po opuszczeniu kraju - za plecami. Nie odmawiając 
nikomu prawa do emigracji, wskazuje na wywołane wyjazdem szkody 
w wymiarze nie tylko społecznym i przestrzega, by decyzja o opuszcze
niu kraju nie wynikała z fałszywej przesłanki - ucieczki od samego sie
bie53.

53 Podobny pogląd wyrazi! Zinowij Zinik w artykule poświęconym emigracji rosyjskiej 
i radzieckiej. Autor pisze: „Советский эмигрант бежит не из страны. Он бежит от 
собственного прошлого, от самого себя, потому что в отличие от диктатуры 
советская власть укореняется прежде всего в наших сердцах: задача инженеров 
человеческих душ - это перестройка сердечной машины, и те, кто не выдерживают 
этой операции, впадают в летаргию или получают инфракт”. 3. Зиник, Эмиграция 
как литературный приём, „Синтаксис” 1983, nr 11, s. 169.

Nowa elita

Postawa pisarki i jej działalność publicystyczna na przełomie lat 60. 
i 70. są przykładem otwarcia na drugiego człowieka, solidarnego uczest
nictwa i odpowiedzialności za życie społeczne w sytuacji, gdy kłamstwo 
stało się „normalnym sposobem zachowania”. Publicystyka Lidii Kor- 
niejewny stanowi szczególny akt społecznego rozeznania w rzeczywisto
ści i ważki głos w sporze na temat roli współczesnej inteligencji. Świa
doma odpowiedzialności przed czytelnikiem stawia problem - pisarz 
wobec władzy, i stara się, jak zwykle przy kolejnych nagonkach na 
przedstawicieli świata nauki i sztuki, nadać swojej polemice pozornie 
apolityczny charakter, sprowadzając ocenę wydarzeń na płaszczyznę 
moralno-etyczną. W sądach dotyczących elity radzieckiej bliska jest także 
poglądom Aleksandra Sołżenicyna. Zanim przejdziemy do omawiania 
tych analogii, musimy wyjaśnić, co w ujęciu autorki oznacza pojęcie 
„radziecki”. Uznanie Sołżenicyna za pisarza antyradzieckiego (antyso- 
wietczik), podobnie jak i określenie działalności naukowej Sacharowa 
tym samym epitetem, rodzi u Czukowskiej pytanie, czy radziecki oznacza 
bezprawny i zwierzęcy? W jej odczuciu bowiem oficjalne wystąpienia 
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przeciw Solżenicynowi i Sacharowowi oznaczały zdradę, odstępstwo od 
moralnych zasad rosyjskiej inteligencji. Napiętnowanie jako cel politycz
ny zakładało dyskredytację wybitnych indywidualności. W Procesie wy
kluczenia pisarka przypomina kampanię oszczerstw prowadzoną na ła
mach prasy od sierpnia 1973 roku przeciwko wybitnemu fizykowi. Zwró
cenie uwagi na łamanie radzieckiej konstytucji, nieprzestrzeganie podpi
sanych paktów międzynarodowych stało się przyczyną nadania akademi
kowi (podobnie jak i Sołżenicynowi) przydomka „antysowietczyk”. 
Warto w tym kontekście powołać się na inny tekst Czukowskiej zatytu
łowany Nieludzkie oblicze (Lico biesczełowieczija), gdzie autorka ubole
wa nad faktem, że chociaż konstytucja ZSRR gwarantuje obywatelom 
wolność słowa, lecz istnieją dwa pojęcia puste i bardzo pojemne, które 
uczyniono kategorią prawną — „antyradziecka propaganda” i „antyra
dzieckie oszczerstwo”. One to niszczą wolność i samego człowieka, nie
zależnie od tego, czy kłamie, czy mówi prawdę54. Czukowska pisze:

54 Por. Л. Чуковская, Лицо бесчеловечья, „Континент” 1976, nr 10, s. 5, Спе
циальное приложение.

55 Tamże, s. 6.

„Dlaczego koniecznie trzeba skrywać ból we wnętrzu, zapędzić człowieka do 
grobu? Dlaczego w ogóle każda myśl twórcza zrodzona w żywym bólu to anty- 
sowietyzm (aniysowietczina)? Pojęcie antysowietyzm jest w tym samym stopniu 
nieokreślone, co i pojemne. To zaprawdę nienasycona topiel pochłaniająca ludz
kie myśli i losy, setki, tysiące losów - bezszelestnie, bez śladu, bezpłodnie”55.

Pisarka, charakteryzując ówczesną elitę, nadaje jej znaczenie pejora
tywne, kastowe, stwierdza, że lojalność wyznacza rachunek korzyści 
własnej, rzadziej intelektualne przyzwolenie. Myślenie Czukowskiej 
w kategoriach etycznych pozwala jej na wyróżnienie pozytywnych i ne
gatywnych ról społecznych: oddzielenie naukowca od agitatora, literata 
od ideologa, oraz na krytykę oddziaływań, zgubnego wpływu władzy na 
ludzi i proces manipulowania opinią przez tych, którzy te negatywne role 
spełniają. Zawłaszczenie dostępu do środków komunikacji, posługiwanie 
się takimi formami manipulacji społecznej, jak propagowanie jedynie 
słusznych idei, perswazja, sugestia, naciski ze strony organizacji partyjnej 
różnych szczebli, sprzyjały totalnej polityzacji elit obrastających w nie
uzasadnione przywileje.

Publicystka wypowiada się zawsze w swoim własnym imieniu, bo 
niemożliwa jest identyfikacja z częścią tych, co przyjęli negatywne role 
społeczne i przedkładają partykularne interesy ponad wszystko. Lidia 
Komiejewna w sporze o inteligencję występuje przeciw literatom, którzy 
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w jakikolwiek sposób kolaborują z władzą. Świat tzw. inteligencji, świat 
nauki i sztuki dzieli na gorszych i lepszych. Aparatczycy, zdradzający 
swoją profesję, nie należą do ludzi nauki ani sztuki. Uważa ich za ludzi 
upadłych; niektórzy z nich stoczyli się na „biurokratyczne dno z wysoko
ści talentu” - Katajew, Siergiej Narowczatow, Agnes Barto. Inni, choć 
obdarzeni talentem, kochający literaturę, naukę, lecz przekonani o nie
możliwości zerwania kontaktu z odbiorcą, idą na ustępstwa wobec wła
dzy, by móc wydawać utwory, wyjeżdżać za granicę. Usprawiedliwiają 
swój serwilizm troską o zubożenie literatury, gdyby zabrakło ich nazwisk 
na rynku wydawniczym, na afiszach itd.

..Oni nie domyślają się, że nie sposób wycinać kawałków z własnego serca - 
to doprowadza do bezpłodności. Nie wiem, jak w matematyce, muzyce, lecz 
w literaturze, w przypadku słowa - nie można. Piszcie sobie wasze powieści, wa
sze wiersze, opowiadania, drukujcie! Już nie istniejecie”56.

56 Л. Чуковская, Гпев народа, dz.cyt., s. 400.
57 Tamże, s. 403.
58 A. Sołżenicyn, Wykształceńcy, dz.cyt., s. 330.

W przypadku „autorów lepszych”, jak: Swiridow, Leonid Martynow, 
Engelgardt, Byków, Kukryniksy, Czingis Ajtmatow, ludzi bez wątpienia 
inteligentnych, którzy wystąpili przeciw Sacharowowi, wyraża przekona
nie - „Kogoś trzeba wykluczyć z grona inteligencji - albo mnie, albo 
ich”57.

Dla Czukowskiej w procesie samookreślenia się elity intelektualnej 
kluczowe znaczenie ma eliminowanie osób z różnych powodów akcep
tujących fałsz ideologii; w ogóle z uwagi na skalę niedouczenia, ubóstwa 
intelektualnego, nie traktuje owych elit państwowych w kategoriach inte
ligencji. Aleksander Sołżenicyn w artykule Wykształceńcy powołuje się 
na jej stanowisko: „Rację ma Lidia Czukowska: nadszedł czas wyłączyć 
pewnych ludzi z kręgu inteligencji”58. W eseju literackim Proces wyklu
czenia pisarka idzie dalej - proponuje wykluczyć cały Związek Pisarzy ze 
środowiska inteligencji twórczej.

Aleksander Sołżenicyn używa degradującego terminu „wykształceń
cy” w odniesieniu do grupy ludzi wykształconych, w której jedynym 
kryterium jest czynnik wykształcenia; obejmuje ona twórców w różnoraki 
sposób uwikłanych w system, przedstawicieli nauki (szczególnie kryty
kuje środowisko IBN), a także kadry technicznej. Pisarz w swoim eseju 
Wykształceńcy, odnosząc się do stanowiska autorki Gniewu narodu, 
przede wszystkim krytykuje ludzi o sławnych nazwiskach, popularnych 
w świecie, których dzięki rozgłosowi nie mogą dosięgnąć żadne represje, 
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a mimo to owi twórcy nie występują ani w obronie wolności, ani w obro
nie prześladowanych, ani przeciw niesprawiedliwości i kłamstwu. Po
dobnie jak Czukowska, powołuje się na przypadek Sacharowa i zastana
wia się, jaka siła zmusza wielkiego kompozytora XX wieku - Szostako
wicza, „by stał się żałosną marionetką w rękach trzeciorzędnych urzędni- 

„59czyn
Czukowska rozumie pojęcie „inteligent” w sposób tradycyjny, pod

kreśla przede wszystkim wartości duchowe; aksjologia, zasady moralne, 
obok wykształcenia, wyróżniają tę uprzywilejowaną w stosunku do reszty 
społeczeństwa grupę. Na przykładzie jej rodziny widać proces transfor
macji idei rewolucyjnej „świętości” charakteryzującej odłam inteligencji 
o orientacji ateistycznej. Po doświadczeniach rewolucji, a następnie leni- 
nizmu, stalinizmu, epoki Chruszczowa, znowu aktualny stal się problem 
misji rosyjskiej inteligencji w dziele odkrywania prawdy obiektywnej 
o rzeczywistości, obalenia muru fałszu i kłamstw. W czasach Breżniewa 
inteligencja ma, zdaniem Czukowskiej, do spełnienia nową misję: powin
na przebić się do mas, do przeciętnego obywatela za pomocą słowa - 
prawdy, wbrew prymatowi interesu państwa służyć jednostce i społeczeń
stwu. W liście otwartym Gniew narodu, trafnie oceniając sytuację spo
łeczną na początku lat 70. przestrzega przed niekontrolowanym krwawym 
zrywem, jeśli żywioł, jaki stanowią masy, zechce odwrócić bieg zdarzeń, 
a nie zostanie wcześniej ukierunkowany, nie spotka się z postępową my
ślą czy programem, np. Sacharowa. Powołanie się na jego polityczny 
autorytet świadczyło o rosnącej roli obrońców praw człowieka w ZSRR.

„Kultura kłamstwa” a kultura w ujęciu Czukowskiej

Czukowskiej „żyć w prawdzie” koresponduje z Sołżenicynowskim 
hasłem opartym na podstawach etyki chrześcijańskiej „nie żyć w kłam
stwie”59 60. Codzienne kłamstwo, według autora Jednego dnia Iwana Deni- 
sowicza, wpisane jest w system polityczny.

59 Tamże, s. 330.
60 Problem ten omawia Sołżenicyn w apelu pod tym samym tytułem (Жить не по 

лжи) krążącym w samizdacie i wydanym w Paryżu w 1975 roku.

„Właśnie dlatego tak nam ciężko żyć. Ale i z tego samego powodu tak łatwo 
się nam wyprostować! Kiedy gnębi się człowieka bez udziału kłamstwa - do wy
zwolenia potrzebne są środki polityczne. Kiedy zaś wbito w nas pazury kłamstwa 
- to już nie polityka! To wtargniecie do moralnego świata człowieka, i nasza - 
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ODMOWA UCZESTNICZENIA W KŁAMSTWIE - również nie jest polityką, 
ale przywróceniem sobie godności ludzkiej”61 *.

61 A. Sołżenicyn, Wykszta/ceńcy, przcl. C. Wodziński [w:] ALETHE1A 2-3/1988. Ro
syjska filozofia religijna, Warszawa 1989, s. 340.

6‘ Tamże, s. 341.
63 L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn pisarz i publicysta, Kraków 1994, Universitas, 

s. 130.
64 Por. M. Зезина, Советская художественная интеллигенция и власть, dz.cyt., 

s. 381.

Problem kłamstwa podjął pisarz w wykładzie noblowskim. Odrzuce
nie kłamstwa jest u Czukowskiej, podobnie jak u Sołżenicyna, jedyną 
drogą ku wolności wewnętrznej. Warto w tym kontekście przypomnieć, 
że Sołżenicyn powołuje się na sumienie, które pozwoli określić, gdzie 
kończy się kłamstwo, a zaczyna prawda. Pisarz z pozycji moralności 
chrześcijańskiej postuluje najbardziej dostępną ze wszystkich możliwych 
dróg i najskuteczniejszą: wyzwolenie i oczyszczenie każdej duszy. Zanim 
zaczniemy oczyszczać kraj, musimy oczyścić się sami. Droga duchowego 
odrodzenia człowieka jest warunkiem dalszych przemian historycznych52. 
Pisarkę zbliża do Sołżenicyna, który do haseł pieriestrojki i głasnosti 
dołączył „oczyszczenie” (obok idei skruchy), jako kategorię wartości 
moralnych regulującą normy współżycia społecznego63, przekonanie, że 
w sprawach moralnych kompromisu być nie może. Pragnie ona zdema
skować kłamstwo, zerwać zasłony, obnażyć fałsz, który do żadnych wyż
szych form życia nie prowadzi i który wymyka się racjonalnemu uzasad
nieniu. Powołaniem artysty jest głoszenie prawdy. Obowiązek prawdy 
w duchu odpowiedzialności stanowi naczelne hasło jej publicystyki. 
W sytuacji gdy po krótkotrwałym okresie odwilży i względnej liberaliza
cji w pierwszej połowie lat 60. państwo, które zachowało jeszcze siłę 
zastraszenia, powraca do polityki ograniczenia swobód obywatelskich, 
hasło to brzmiało zbyt radykalnie.

W okresach przełomu historycznego zwykle następuje weryfikacja 
twórców. Pisarka należy do tych, którzy chcą zaistnieć w imię prawdy, 
wolności i odpowiedzialności, a jej działalność publicystyczna - odpo
wiedź na wyzwania ówczesnej rzeczywistości - wpływała inspirująco na 
działalność młodszej generacji, przy czym szestidiesjatnicy, zdaniem 
współczesnego badacza, sami byli ruchem społecznym o szerokim wpły
wie64. Widoczny w tym pokoleniu proces rekultywacji rosyjskiego życia 
duchowego związany z uznaniem obiektywności porządku moralnego 
wymagał zaangażowania jednostek - Sołżenicynowskiej odmowy uczest
nictwa w kłamstwie bądź życia w prawdzie. Warto w tym miejscu pod
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kreślić, że jedynie oficjalnie akceptowana wówczas postawa socjologicz
na - to był kolektyw, a jak wynika z doświadczeń kolejnych pokoleń - 
kolektywizm deformuje byt ludzki65, zatem wybranie samotnej drogi, 
stanięcie poza kolektywem wiązało się z przykrymi konsekwencjami, 
jako wybór określonej postawy życiowej. Postępowanie zgodne z moral
nymi absolutami stanowiło przede wszystkim próbę obrachunku z samym 
sobą, a następnie budowanie podstaw społeczeństwa zrywającego 
z „kulturą kłamstwa”. Była to, jak określa George Weigel66, „odpowiedź 
przedpolityczna”67 68, bowiem ostateczną rewolucję, jaka dokonała się 
w krajach Europy Środkowowschodniej, poprzedzała rewolucja moralna.

65 Por. L. Suchanek, Homo sovieticus, świetlana przyszłość, gnijący Zachód. Pisarstwo 
Aleksandra Zinowiewa, dz.cyl., s. 137-146.

66 G. Weigel, Ostateczna rewolucja. Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, tłum. 
W. Buchner, Poznań 1995, W drodze.

67 Tamże, s. 86.
68 Tamże, s. 84.
69 Por. 10. Кублановский, Спасение через слово (Александр Солженицын. 

Публицистика. Т. 1. Статьи и речи), „Новый мир” 1996, nr 6, s. 227.
70 Л. Чуковская, Не казнь, но мысль, но слово. (К 15-летию со дня смерти 

Сталина) [w:J Избранное, dz.cyt., s. 377.

„Bez uprzedniej rewolucji ducha nie można było urzeczywistnić rewolucji 
politycznej w imperialistycznym systemie jałtańskim”66.

Lidia Korniejewna w roku 1968 wyłamała się z „życia publicznego 
w kulturze kłamstwa”. W liście otwartym Nie kaźń, lecz myśl, lecz słowo 
podjęła jako główny problem: prześladowanie słowa w warunkach tota
litarnych. Powołując się na maksymę Tołstoja „słowo równa się czyn”, 
przypominała społeczeństwu, że taką funkcję pełni literatura zakazana, 
stąd srogość kar i form prześladowania wobec jej twórców. Podobnie jak 
Sołżenicyn, publicystka dostrzega, iż jedynym ratunkiem w obecnej sytu
acji jest wolne słowo69, kształtujące świadomość, bowiem prawdziwa 
literatura jest ważniejsza niż chleb powszedni. Spór o wolne słowo jest 
sporem o literaturę rosyjską, ale i niejednokrotnie o życie jej twórców, 
o wolny świat, żyjący w prawdzie, o jego wielkość. Pisarka operuje kate
gorią „dusza” i stawia pytanie natury egzystencjalnej, należące w chrze
ścijaństwie do porządku ekonomii zbawienia - o odkupienie win, gdy 
człowiek na duszy poniósł szkodę.

„Jak odkupić winę za przeprowadzoną w skali masowej, zorganizowaną de
prawację duszy ludzkiej, szkodliwe oddziaływanie rozpustnego pióra i zepsucie 
słowem? Jeśli w ogóle jest to możliwe, to istnieje, jak się wydaje, tylko jeden spo
sób: szczerość i pełnia prawdy"70.
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Jak wynika z powyższego cytatu, autorka ma na uwadze wartość faktu 
prawdy (prawdziwości, szczerości), nie zaś prawdy faktu (istiny), która 
ma charakter pozaetyczny, jurydyczny71. Należy zatem, według autorki, 
spojrzeć na losy współczesnej literatury i jej twórców z perspektywy 
historycznej, co daje także wgląd w obszar stosunków międzyludzkich, 
gdzie konkretnym urzeczywistniającym się złem jest brak prawdy.

71 Por. J. Faryno, Prawda/istina [w:] Mentalność rosyjska. Słownik, Katowice 1995, 
s. 64.

72 Л. Чуковская, Процесс, dz.cyt., s. 493^94.
71 Tamże, s. 499.

„Stalin doprowadził do zagłady kwiatu inteligencji; setki utalentowanych lu
dzi - tych, co już zdążyli objawić swój talent w nauce i sztuce - oraz tysiące tych, 
którzy nie zdążyli, zniszczy! w łagrach. Nasi współcześni gospodarze nie organi
zują masowych obław na ludzi, lecz po Stalinie, wraz i innymi cechami, odziedzi
czyli naiwną wiarę, że ludzie sztuki i nauki należą nie do narodu ani ziemi kar
miącej ich swoimi sokami, a osobiście do nich, władców kraju.

Istnieją u nas prawa srogie (chociaż puste) chroniące własność państwową. 
Jakie prawo chroni od unicestwienia i marnotrawstwa coś o wiele cenniejszego: 
duchowe zasoby Rosji?”72.

W ujęciu pisarki, prawda wyraża ideał etyczny - prawość; dla spad
kobierczyni przedrewolucyjnej tradycji istnieje fundamentalna suweren
ność społeczeństwa, która wyraża się poprzez jego kulturę. Człowiek 
interioryzuje kulturę. Publicystka, chroniąc kulturową jedność narodu, 
staje w obronie szykanowanych przez władze komunistyczne twórców. 
Artysta zgodnie ze swoim przeznaczeniem - „powołanie jest zadane” 
i należy je wypełnić bez względu na zniechęcenie i przeszkody - nie 
może zwolnić się od odpowiedzialności za słowo. Autorka postuluje, by 
uporządkować płaszczyznę życia społecznego, zrozumieć zjawiska i oce
nić je w wymiarze etyczno-moralnym. Jej krytyka rzeczywistości literac
kiej, oficjalnej sfery kultury (uznaje bowiem fakt kulturowy za fakt spo
łeczny), ma na celu potwierdzenie sensu heroicznych postaw odmowy 
wobec socrealistycznej kultury. Kryterium prawdy jest dla niej wystar
czającym gwarantem autentyczności kultury. Dla pisarki kultura zawiera 
wszystkie rodzaje działalności, które są charakterystyczne i wyłączne dla 
człowieka, a to, co stanowi domenę ludzi, nabiera znaczenia w spotkaniu 
człowieka z człowiekiem.

„Kultura należy do tych z nas i tylko w takim stopniu, w jakim my sami nale
żymy do niej bezwarunkowo, wyłącznie, bez korzyści i całkowicie”73.
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Dużo zatem zależy od odbiorców kultury i ich stosunku do autentycznych 
dóbr kulturalnych, gdyż władza pozostaje wobec prawdziwej kultury 
w najlepszym przypadku obojętna. Czukowska powołuje się nie tylko na 
tragiczny los artystów i pisarzy oraz ich dzieł, archiwów i innych pamią
tek po wielkich twórcach, np. domów-muzeów, ale krytykuje także poli
tykę wydawniczą, instytucję cenzury, demaskuje Związek Pisarzy jako 
organizację ograniczającą niezależność twórczą, wolność słowa i wolną 
literaturę. Publicystka przypomina przypadki konfiskowania prywatnych 
archiwów, śmierć książek czy ich „aresztowanie”, a także procesy zwią
zane z wykluczeniem wielkich twórców ze Związku Pisarzy, odpowied
nio nagłaśniane i sterowne przez władzę. Jest to zjawisko przykre, gdyż 
do Związku należało, według pisarki, wielu utalentowanych, szlachet
nych i czystych ludzi. Usunięcie z szeregów organizacji jej członków ma 
jednak odległą i niechlubną tradycję.

Publicystka podkreśla kulturotwórczą rolę inteligencji, wpływ pisarzy 
i uczonych na proces kształtowania świadomości społecznej; wskazuje na 
znaczenie w wymiarze ogólnonarodowym symbolicznych faktów, np. 
pogrzebu Borisa Pasternaka, który uznaje za dzień pogrzebu Rosji, 
a równocześnie dzień zwycięstwa, Jakiego świat nie znał”, zwycięstwa 
nad fałszem, kłamstwem, obojętnością przyjaciół, głupotą, a mogiłę poety 
za „świątynię jego ojczyzny”74. Ubolewa, że komuniści, sterując proce
sami kultury, doprowadzają do jej stopniowego zaniku. W połowie lat 70. 
daje następującą definicję kultury: „Kultura to utrwalone ślady szlachet
nych porywów ducha ludzkiego, przecinające się i krzyżujące, wyzna
czają one nowe drogi ku przyszłości”75. Pamięć chroni te ślady, sprzyja 
tworzeniu wzorców kulturowych przekazywanych z pokolenia na poko
lenie, co na gruncie rosyjskim jest szczególnie problematyczne, gdyż 
ciągłość kultury została tu zerwana. Co więcej, nową elitę stanowią lu
dzie dyspozycyjni, paraliżujący kształtowanie się środowisk rozwojo
wych czy grup alternatywnych. Nomenklaturę, czy też tzw. aparatczy
ków, wyklucza ze sfery kultury. Wśród aparatczyków wymienia przede 
wszystkim tych, z którymi prowadziła otwartą walkę - np. Nikołaj Lesju- 
czewski, niegdyś autor przyjętej w roku 1958 rezolucji przeciw Pasterna
kowi, który w latach 60., jako szef wydawnictwa Sowietskij Pisatiel, stał 
się wydawcą tomu jego wierszy. Postępowanie tego typu ludzi spotyka 
się ze strony pisarki z ostrym komentarzem: „«na poprzednim etapie» 
obowiązywało piętnowanie Pasternaka, więc go piętnował, «na obec

74 Tamże, s. 528.
75 Tamże, s. 449.
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nym» - Pasternaka wydawać, a piętnować innych”76. Do tego rodzaju 
osobników zalicza członków Sekretariatu Moskiewskiego Oddziału 
Związku Pisarzy - na czele z przewodniczącym, F. Kuzniecowem - mię
dzy innymi: Gribaczewa, Narowczatowa, Proskurina; do grona aparat
czyków dołącza między innymi; Żukowa, Miednikowa.

76 Tamże, s. 530.
77 Л. Чуковская, Не казнь, но мысль, но слово, dz.cyt., s. 378.

Do kultury - według publicystki - należy, oprócz literatury, nauki, 
muzyki, malarstwa, również kultura przyjaźni, wspólnego przebywania, 
biesiadowania, ludzkiej solidarności, braterstwa. Problematyka ta ujawnia 
się z całą ostrością w Procesie wykluczenia', autorka staje tu w obronie 
podstawowych praw jednostki do swobodnego udziału w życiu kultural
nym oraz w obronie prawa do swobodnego wyboru miejsca pobytu 
w granicach dowolnego państwa, prawa do emigracji. Wyjazd Aleksan
dra Sołżenicyna za granicę, opuszczenie ZSRR przez innych twórców 
prześladowanych, w ogóle wątek emigracji zostaje szerzej rozwinięty 
w związku z pojawieniem się trzeciej fali emigracyjnej.

W swojej publicystyce Lidia Czukowska niejednokrotnie podkreślała 
wartość realizowania dobra wspólnego. W pełni można stać się sobą 
dopiero w momencie wyboru dobra, pisarka ma bowiem świadomość, iż 
prawdę można zakłamywać poprzez swoją postawę życiową, kiedy 
wchodzimy w pewne struktury organizacyjne. Za strukturę zła uważała 
instytucję cenzury, prasę, wydawnictwa radzieckie, a także Związek Pisa
rzy. W trosce o swobodny i rzetelny przekaz informacji, o wolne słowo, 
występowała przeciw manipulowaniu prawdą, przywołując różne formy 
wypaczeń w szeroko rozumianej komunikacji ludzkiej. Dla publicystki, 
środek represyjny, jakim stało się nadużywanie prawa prasowego, wy
dawniczego, w interesie totalitarnego państwa, stanowił ważny element 
ówcześnie kreowanej polityki kulturalnej. Czukowska niejednokrotnie 
starała się uzmysłowić społeczeństwu, jak przebiega proces deprawowa
nia umysłów. Ujawnić to,

„(...) co otworzyło drogę wielotysięcznym nakładom kłamstwa, nie pozwoliło 
wielu ludziom orientować się w sytuacji. Oczywiście byli tacy, którzy wiedzieli 
lub domyślali się, lecz milczeli ze strachu przed śmiercią, nieprzyjemnościami, 
zwolnieniem z pracy, nędzą. Naród przebył trudną drogę; chociaż więc donosi
ciele, kaci, prokuratorzy zasłużyli na kaźń, lecz naród nasz nie zasłużył, aby go 
karmić kaźniami”77.
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Publicystka postuluje: „Niech na grobach niewinnych wyrośnie nie 
nowe życie, lecz jasna myśl. Prawdziwe słowo”78. Nie godzi się ze sta
nowiskiem grubej kreski - „co było, to było”. Według niej, prawda 
i kłamstwo to nie bliźnięta, a milczenie jest synonimem niewolnictwa: 
„bez wolności słowa nie ma wolności człowieka, bez niezależnego słowa 
nie ma potężnego, zdolnego do przemian kraju”79. Powołuje się przy tym 
na Aleksandra Hercena, który pisał o współwinie milczenia. Zmowa mil
czenia może przyjmować rozmaite formy.

78 Tamże, s. 378.
79 Tamże, s. 379.
80 Л. Чуковская, Записки об Анне Ахматовой 1963-1966. Том третий, Москва 

1997, „Согласие", s. 48.
81 Tamże, s. 48.
82 Tamże, s. 48.

Warto przypomnieć, że postulat przejścia od milczenia do swobody 
wypowiedzi był zawarty w artykule Aleksandra Sołżenicyna Gdy wraca 
oddech i świadomość (Na wozwratie dychanija i soznanija), gdzie sam 
tytuł ma sens metaforyczny. Lidia Korniejewna, pragnąc przełamać 
zmowę milczenia (niemota), wolny głos łączyła z próbą odzyskania utra
conej przez społeczeństwo w latach 30. przestrzeni, jaką jest opinia pu
bliczna. W trzecim tomie Zapisków o Annie Achmatowej wyraża pogląd, 
że jedynie wąski krąg inteligencji jest zdolny tworzyć środowiska twór
cze, a tym samym wpływać na kształtowanie się opinii publicznej. We 
wspomnieniach z 3 maja 1963 roku stwierdza, że opinia ta zaledwie się 
wykluwa i w formie zorganizowanej właściwie nie istnieje. Przytaczając 
rozmowę z Paustowskim, który był zaskoczony, że nikt nie stanął 
w obronie Erenburga, Achmatowa powiedziała: „A czy u nas kiedykol
wiek i czy ktokolwiek stanął publicznie w czyjejś obronie?”80. Paustow
ski wyjaśnił: „Było fizyczną niemożliwością powiedzieć nawet słowo 
przy takiej mobilizacji «odpowiedniej kadry pisarzy»”81. Zorganizowane, 
oficjalne akcje polegały na zagłuszaniu, wykrzykiwaniu, tupaniu, gdy 
ktoś zabierał głos. W czasie słynnego spotkania z Chruszczowem „Sala 
pragnęła rozprawić się z tymi, co uwierzyli w XX i XXII Zjazd”82. Ten 
długo oczekiwany odwet był dla autorki ostrzeżeniem przed groźnym 
obliczem dyspozycyjnych środowisk literackich.

Pisarka na równi ze zbrodnią ludobójstwa, śmierci milionów niewin
nych ofiar, wyniszczenia całych narodów stawiała w swojej publicystyce 
zabójstwo słowa, które w konsekwencji prowadziło do utraty podstawo
wych praw człowieka i, co gorsze, pozbawiono go umiejętności samo
dzielnego, krytycznego myślenia. W liście otwartym Gniew narodu wy
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raża przekonanie, że niezależna opinia publiczna jest podstawą bytu na
rodu. W jej ujęciu hasła „dość milczenia”, gdyż milczenie zawsze umac
nia despotyzm, zawarta jest groźba odwetu. Mowa realizuje komunikację 
ludzką, jest w stanie tworzyć dobro; natomiast jeśli sprzeciwia się swemu 
powołaniu - rozbija tradycyjne związki między słowem a desygnatem - 
wiedzie ku znieprawieniu umysłów. W działaniu ideologicznym, jak 
słusznie zauważa Michaił Heller83, za propagowaniem idei czy poglądów 
kryje się możliwość kształtowania postępowania człowieka, stworzenia 
systemu odruchów warunkowych powodujących, że będzie myślał 
i działał pod komunistyczne „dyktando”84. Celem jej publicystyki jest 
przeto ostrzeganie, by człowiek nie uległ złu, lecz aby dążył do poznania 
prawdy i realizował negatywne wartości.

83 M. Heller, Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki, Paryż 1988.
84 Tamże, s. 78.
85 Por. J. Majka, Etyka społeczna i polityczna. Warszawa 1993, s. 188-190.

Ocena rosyjskiej inteligencji na podstawie jej zbiorowego portretu, 
danego także przez autorkę w Zapiskach o Annie Achmatowej, uwzględ
nia skomplikowany charakter sowieckiej rzeczywistości. Inteligencja 
rosyjska, ukazana tu jako bastion tradycji i moralności, stanowi jednocze
śnie jedyną potencjalną, realną silę, mogącą stawić opór wobec władzy, 
choć czasami ulega własnej słabości i ponosi klęskę w zetknięciu z sys
temem. Publicystka wskazuje na próby oszukania systemu, do jakich 
uciekali się twórcy, nie ograniczając się tylko do własnego przykładu. Jej 
walka z cenzurą poprzez działalność samizdatową, a potem tamizdatu, 
jednostkowe wystąpienia w obronie prawdy i ładu społecznego, krytyka 
wszelkich form współpracy z władzą, kolaboracji z systemem zła, miały 
na celu potępienie przyjmowanej przez elity pozycji wykonawcy zbrod
niczych praktyk (lub ich akceptacji) bądź innych form wspierania prze
stępczego ustroju. Wszelkie bowiem wspierania owego ustroju nie mogą 
być wytłumaczone popularyzacją słusznych idei, służeniem dobru, 
ochroną wielu ludzi, a nawet szlachetnością głoszonych idei85. Takie 
właśnie przesłanie zawiera jej publicystyka. Autorka demaskuje nie- 
współmierność uniwersalnych zasad z zasadami narzuconymi przez sys
tem radziecki, to jest zasad opartych na prawach naturalnych i prawdzie - 
z zasadą milczenia, z pełną arogancji głuchotą na los ludzki, na kneblo
wanie ust wymuszone przez więzienia i obozy. Kłamstwo stało się pry- 
marną zasadą w procesie kształtowania człowieka radzieckiego i socjali
stycznych więzi społecznych. Powstało nowe prawo stworzone przez 
rzeczywistość, chociaż nie zapisane w konstytucji - prawo milczenia. 
Zmowa milczenia objęła swoim zasięgiem różne sfery życia. W swojej 
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publicystyce wysuwa zatem postulat - przerwać zmowę milczenia; rów
nocześnie wskazuje na niemożność komunikacji społecznej w sytuacji 
odgórnego manipulowania prawdą, w tym i literacką, krytykuje błędną 
politykę kulturalną, która poprzez zinstytucjonalizowane formy narzuca 
twórcom i całemu społeczeństwu role, formuje trwały zespół przepisów 
zachowania się w określony sposób, co z kolei sprzyja utrwalaniu ocze
kiwanych przez państwo postaw i systemu reguł wyznaczających stosun
ki społeczne. W poczuciu odpowiedzialności nie tylko za swój los, 
kwestionuje istniejące normy życia i reguły wzajemnego odniesienia 
różnych grup społecznych nieuwzględniające poszanowania kryteriów 
moralnych; podważa oficjalne cele polityki ograniczające zdolność 
poznania prawdy i odpowiedzialność jednostki za czyny (kolektywizm). 
Krytykuje rezultaty działań, które uniemożliwiają poznanie prawdy 
o sobie, nie pozwalają właściwie zdefiniować, czym jest dobro wspólne. 
Na przykładzie publicystyki, a właściwie w całej twórczości 
Czukowskiej, wyraźnie widać, jak proces

„(...) kolektywizowania ogółu został doprowadzony do niszczenia 
wszelkich ustalających się kolektywów - ... gdzie zamiast 
solidarności panuje niezgoda, nieufność, zoologiczne współzawodnictwo 
o przeżycie”86.

W. Karpiński, Aleksander Wat - klucz i hak, „Zeszyty Literackie” lato 1987, R. V, 
ir 19, s. 66.

Pisarka, włączając się w tworzenie nowego ładu społecznego pode
jmuje problem zasad, czy też racji etycznych, przypisując pierwszorzędną 
rolę odpowiedzialności - każdy ponosi konsekwencję swego czynu, 
i nieobojętne jest, czy przeciwstawimy się zlu, czy też będziemy milczeć. 
Najistotniejszym dla niej momentem jest ustanowienie relacji pomiędzy 
naturalnymi wspólnotami, to jest opartymi na bezpośredniej więzi, a zin
stytucjonalizowanymi formami kontaktu ludzi z sobą, różnego typu orga
nizacjami życia społecznego, które podlegają procesowi ideologizacji, 
wkraczają także w materialny wymiar życia - jako przejaw państwowej 
kontroli życia prywatnego. Spośród takich zinstytucjonalizowanych form 
społecznych poddaje ostrej krytyce Związek Pisarzy, jako organizację 
hamującą lub wręcz uniemożliwiającą rozwój procesów pozainstytucjo- 
nalnych, a także rozwój osobistych więzi społecznych i form kontaktu 
ludzi z sobą, budujących wspólnoty między poszczególnymi jednostkami 
(np. wspólnota przyjaźni), które sprzyjają wzrastaniu osobowości czło
wieka, kształtowaniu się wartości duchowych w wymiarze społecznym. 
W swojej publicystyce występuje przeciw urzeczowieniu bądź uprzed
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miotowieniu pewnych form relacji społecznych, co znalazło według niej 
pełne odbicie w strukturze Związku Pisarzy Radzieckich. Walce z tą 
organizacją poświęciła obszerne fragmenty w swojej kronice życia lite
rackiego w ZSRR, jaką jest Proces wykluczenia.

Zawarty w publicystyce protest pisarki był przede wszystkim skiero
wany przeciw oficjalnej opinii. Do jej głosu przyłączyli się nie tylko lu
dzie związani ze światem literatury, artykuły, eseje, szkice Czukowskiej 
wyznaczały bowiem pewien kierunek czy też tendencję w rozwoju ruchu 
społecznego, z którego wyłoniło się skrzydło demokratyczne, początko
wo reprezentowane przez inteligencję, a następnie także przez robotni
ków (Anatolij Marczenko). Sama pisarka nie należała do liderów tego 
ruchu, lecz jej indywidualne wystąpienia inspirowały, choć nie miały 
bezpośredniego wpływu na kształt rozwiązań programowych powstające
go ruchu społecznego oraz integrowały opozycyjne środowisko. Należy 
przy tym podkreślić, że uwzględniając racje etyczne w działaniu poli
tycznym, publicystka nie rezygnuje z nich na korzyść regulującego po
rządku prawnego.

Pisarka za wielki błąd uważa sterowanie słowem; tragiczna jest pod 
tym względem sytuacja w kraju, gdzie zmienna opinia feruje srogie wy
roki. Rola współczesnej inteligencji - to rola społeczna: dotarcie do mas, 
do przeciętnego obywatela, ze słowem, którego nikt nie jest w stanie 
stłamsić, prawdziwe słowo rodzi się nawet za kratami, w przestrzeni „ra
dzieckiej wolności” tylko - rezolucje87. Emigracyjna poetka Natalia Gor- 
baniewska podkreśla, że Lidia Korniejewna zawsze ujawniała fakty, któ
rych nie tylko nie można było zapisać czy opowiedzieć, ale nawet 
w pewnym okresie myślenie o nich oznaczało przestępstwo. „Pomyśleć 
o nich - to tyle samo, co zbrodnia przeciw państwu”88.

87 Рог. Л. Чуковская, Процесс, б. 480.
88 Рог. Н. Горбаневская, Подвал памяти, „Континент” 1997, пг 12, б. 378.

II. Odpowiedzialność jako los

Kolejną iluzją stawało się postulowane przez myśl marksistowską 
w latach 60. hasło zaangażowania społecznego na pożytek dobra 
wspólnego, znajdujące umocnienie w idei nowego człowieka, który jest 
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spełnieniem historycznego postępu i dzięki któremu doskonałe społe
czeństwo komunistyczne, pod panowaniem rozumu, sprawiedliwości, 
szczęścia, z nieubłaganą, wręcz fatalistyczną koniecznością musi zaist
nieć89. Rzeczywistość stadnego życia i zbiorowych stereotypów wyzwo
liła jednak energię twórczą Czukowskiej, podbudowaną jej głębokim 
przekonaniem, że walka ze złem społecznym jest możliwa i niebez- 
nadziejna. Publicystka sferę wolnego działania człowieka w horyzoncie 
społecznym odnosi przede wszystkim do tworzenia warunków do 
swobodnej dyskusji w ramach kształtowania nienarzuconej przez państwo 
opinii, kiedy możliwa jest wymiana poglądów w duchu prawdy, o czym 
pisaliśmy wyżej. Z kolei gdy w ślad za nią uznamy, że cel życia i wybory 
należą do człowieka, jego ugruntowanej świadomości, wówczas można 
mówić o pozytywnym sensie wolności. W tej publicystyce próba 
przeciwstawienia się rzeczywistości totalitarnej w imię wyższych 
wartości, z których najważniejszą jest prawda i godność człowieka, 
dotyka kwestii wolności, zbiega się z etapami rozwoju wolnej myśli 
rosyjskiej w drugiej połowie XX wieku.

4 Por. P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata, Poznań 1991, s. 165. Autor wyraża 
tutaj myśl, że „wyprodukowanie nowego człowieka w fabrykach społecznej dyscypliny” 
oznacza odrzucenie porządku przyczynowego, przyczyna sprawcza zostaje umieszczona 
nic na początku, lecz na końcu.

90 А. Кива, Диссидентство или юродство?, „Рубежи” 1988, nr 1, s. 96-105.
91 М. Ланда, „Мы вас выпустили за граничу, но сначала мы вас уничтожим как 

личность”, „Правозащитник” 1996, nr 3, s. 84-94.

Zastanawiając się nad istotą dysydenctwa, współczesny krytyk posta
wił pytanie: „dysydenctwo czy jurodstwo?”90, mając na uwadze postawę 
charakterystyczną dla duchowości i mentalności rosyjskiej. Niewątpliwie 
w kategorię duchowości wpisuje się zespół zachowań indywidualnych 
i społecznych określonych jako dysydenctwo. W świetle dotychczaso
wych badań był to ruch społeczny o złożonym charakterze: religijnym, 
narodowym, artystycznym, w tym i literacki underground, związkowym, 
wreszcie politycznym - ruch obrony praw człowieka. Historia ruchu dy- 
sydenckiego była ściśle związana z przeciwdziałaniem partyjno- 
państwowej machinie represji. Z uwagi na różnokierunkowość działań 
i aspektów podejmowanej problematyki, wiele z kwestii zachowało aktu
alność nawet wobec zmian systemowych91. Na przestrzeni czterech dzie
sięcioleci walkę z dysydentami prowadzi! Komitet Bezpieczeństwa Pań
stwowego; w latach 1967-1989 istniał piąty wydział KGB, powołany do 
walki z ideologiczną dywersją. Badacze często wskazują na proces de
formacji działalności intelektualnej w tym okresie, choć z drugiej strony - 
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dzięki krytycznemu stosunkowi wielu przedstawicieli świata kultury 
i nauki do dyktatu partii, nakazów administracyjnych i innych form repre
syjnych - poza oficjalną sferą kształtowała się prawdziwie niezależna 
myśl. Przebić się jednak było trudno z uwagi na rewizje, zwłaszcza wśród 
uczestników grup nielegalnych.

Samo pojęcie „dysydentyzm” jest nieostre. Jak stwierdza w jednym 
z wywiadów z 1988 roku Łarisa Bogoraz92, przedstawicieli tzw. ruchu 
demokratycznego określano w różny sposób, stosując takie kategorie, jak: 
okcydentaliści, zdrajcy, ekstremiści, opozycja polityczna, bohaterowie, 
a nawet „antysowietcziki”. Wydaje się, że w naszych rozważaniach naj
bezpieczniej jest przyjąć formułę, jaką zaproponowali przedstawiciele 
współczesnej inteligencji - od dysydentyzmu do demokracji, na określe
nie przemian zachodzących w życiu ideowym i społecznym tamtych lat93. 
Takie szerokie ujęcie pozwala traktować publicystykę Czukowskiej jako 
ważne ogniwo w ewolucji tego ruchu. Trzeba także odnotować, iż pisarka 
występowała w obronie wolności twórczej i osobistej, a prawo wolności 
jednostki może prowadzić do przyjęcia ideału demokracji. Przesłanki do 
pojawienia się systemu demokratycznego upatruje nie tyle w rozwoju 
samego procesu politycznego na podstawie jego analizy, ile w obserwacji 
cech społeczeństwa rosyjskiego sprzyjających rozwojowi demokratycz
nemu.

92 Без баррикад. Беседа с Ларисой Богораз и Сергеем Ковалевым, „Синтаксис” 
1988, nr 23, s. 180-183.

93 Problematykę: inteligencja, władza, demokracja, współcześni rosyjscy i zachodni 
krytycy (m.in. Lew Anninski, Georges Nivat) podjęli na lamach czasopisma „Kontinient”. 
Por. Прошлое, настоящее, будущее России. Первые Чтения памяти Владимира 
Максимова, От диссидентства к демократии, „Континент” 1996, nr 88-89.

94 V. Havel, Odpowiedzialność jako los, „Zeszyty Literackie” lato 1987, R. V, nr 19, 
s. 138.

Próba sprecyzowania, kto to jest dysydent, przez Vaclava Havla wy
daje się bardzo trafna i przekonująca.

„Kim właściwie są «dysydenci»? Niczym więcej i niczym mniej niż ludźmi, 
których los, przypadek, logika faktów i logika ich pracy i charakterów doprowa
dziły do tego, że mówią na glos to, o czym wszyscy inni co prawda wiedzą, ale 
czego wypowiedzieć głośno nie mają odwagi. W pewnym sensie więc «dysyden
ci» - choć bardzo by im była niemiła, czy nawet nieznośna, rola rzecznika czy 
sumienia narodu - przecież jednak mówią za tych, którzy milczą. I nadstawiają 
karku tam, gdzie ci inni nadstawiać go nie mają odwagi, albo po prostu nie mogą: 
nadstawiają go niejako za nich”94.
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Ta definicja wpisuje się w obraz Czukowskiej jako dysydenta. Publi
cystka termin „dysydent” opiera także na kilku innych przesłankach. Jeśli 
człowiek kocha pracę, niezależnie od wykonywanej profesji, i swoich 
braci, i zgodnie z prawem miłości, nie wyraża zgody na zdradę ani ludzi, 
ani pamięci, to stanie się dysydentem. Prostą drogą do dysydenctwa jest 
zatem przestrzeganie zasady miłości i braterstwa, solidarności ludzkiej, 
obrona pamięci.

..Człowiek, niech będzie to inżynier, literat czy fizyk, kochający swoją pracę 
i swoich braci i z miłości niegodzący się na zdradę ludzi czy pamięci - taki czło
wiek ma najwięcej szans, by jutro stać się dysydentem”95.

95 Л. Чуковская. Процесс, dz.cyt., s. 492.
96 А. Лавут, Романтиков в дисиденстве небольше, чем романтиков в любом 

овществе, „Открытая политика” 1996, nr 7-8, s. 28-29.
97 Рог. А. Безбородов, Феномен академического диссидентства в СССР, Москва 

1998, Росскийский Государственный Гуманитарный Университет.
98 Tamże, s. 41.

Podejmowanie ryzyka, wystąpienie w obronie konkretnych osób, 
w sprawach o znaczeniu egzystencjalnym i mniej ważkich, jak pisze 
Czukowska: w obronie rzadkiego gatunku zwierząt trzebionych w tajdze, 
odrzuconej książki, dławionej literatury - jako przejaw aktywności indy
widualnej, urastał w totalitaryzmie do konfliktu z władzą, był równocze
śnie działaniem prowadzącym do uświadomienia jednostce i społeczeń
stwu zagrożeń płynących ze strony państwa, postulatem samookreślenia 
się człowieka. Trudno taką postawę uznać za romantyczną96, choć nie
wątpliwie indywidualizm, brak zrozumienia i poparcia w społeczeństwie 
powodowało poczucie odosobnienia, alienacji. Dostrzeżony przez publi
cystkę stan niepokoju ówczesnego społeczeństwa, jak słusznie podkreśla 
Andriej Biezborodow97 98, zrodził się także pod wpływem technogennego 
naruszenia środowiska naturalnego, jego intensywnego skażenia jądro
wymi i innymi odpadami, zubożenia tradycyjnego krajobrazu. Nowe 
totalitarne poczucie braku bezpieczeństwa, nadciągających kataklizmów 
nałożyło się na strach z epoki stalinizmu, wciąż jeszcze nieprzezwyciężo
ny; równocześnie po roku 1968 zmienił się charakter opozycji, która, 
przechodząc do aktywnego oporu, stała się elementem życia polityczne- 

98 
go •

Krytyczny stosunek do rzeczywistości, odwaga cywilna mają swoje 
źródło w przypadku Czukowskiej w uwarunkowaniach moralno- 
-etycznych. Pisarka nie widziała wówczas innej możliwości, aby być 
w zgodzie z sobą i nadać swemu życiu sens, stąd też dysydentyzm staje 
się dla niej pewnym sposobem życia. Być dysydentem - oznaczało rów
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nocześnie być człowiekiem wolnym, na co po latach zwróciła uwagę 
Łarisa Bogoraz". Zauważamy, że dysydenctwo Lidii Korniejewny nie 
wynikało z dywersyjnych skłonności autorki wobec oficjalnych władz, bo 
przecież wraz z czwartym pokoleniem uległa iluzji socjalizmu z ludzką 
twarzą, lecz z potrzeby mówienia prawdy; silniejszy okazał się moralny 
imperatyw. W Gniewie narodu stwierdza, podobnie jak Sołżenicyn, że 
pisarze, artyści, muzycy, uczeni znają prawdę, i dlatego zwraca się do 
prostego narodu - zdezorientowanego, uległego pod presją różnego ro
dzaju manipulacji. Wymienia szereg osób w kontekście ruchu dysydenc- 
kiego, którym można przypisać rolę bojowników: Jurij Gałanskow 
(1939-1972) zmarł w obozie, Petjor Grigorienko - internowany 
w szpitalu psychiatrycznym, Andriej Amalrik (1938-1980) odsiadywał 
wówczas w więzieniu kolejny wyrok.

Czukowska pragnęła, by ruch dysydencki mógł spełnić oczekiwania 
społeczne, przy czym największym problemem było, aby inteligencja 
wzięła odpowiedzialność za kierunek przemian oraz potrafiła przebić się 
do mas. Pisarka w swojej publicystyce często sięgała po argumenty 
przemawiające za koniecznością dotarcia do zwykłego, prostego czło
wieka, co zostało wyrażone przez nią samą w sposób metaforyczny, jako 
próba obalenia muru kłamstw i fałszerstw. Opowiadając się za zasadą 
jawności życia publicznego jako środkiem kontroli i reedukacji społe
czeństwa, za równością (żądanie pewnych uprawnień dla siebie wymaga 
respektowania uprawnień innych), braterstwem w znaczeniu ludzkiej 
solidarności, odrzuciła konformizm, podjęła próbę życia w zgodzie 
z sumieniem i wyznawanymi wartościami - by umieć zobaczyć poje
dynczego człowieka, a równocześnie umacniać pozainstytucjonalne 
wspólnoty oparte na więzach przyjaźni, sympatii, wzajemnego zrozumie
nia. Celem jej publicystyki było wydobycie społeczeństwa z marazmu, 
osłabienie bądź odwrócenie trendu demoralizacji.

W swoich artykułach postulaty: jawności życia publicznego oraz re
spektowania prawdy w aspekcie niezbywalnych praw człowieka i spra
wiedliwości społecznej, wiązała z codzienną praktyką. Stworzenie szans 
rozwojowych jest niemożliwe bez zaspokojenia tych praw. Powyższe 
kwestie interesowały ówczesnych dysydentów reprezentujących w ZSRR 
różne odłamy ruchów obrony przysługujących jednostce praw, w tym 
i obrońców praw człowieka - tego nurtu, który według wielu badaczy 
stanowił trzon dysydenctwa. *

99 Л. Богораз. Я жила и чувствовала себа свободной, „Открытая политика” 1996, 
пг 7-8, s. 32-34.
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«Inakomyslije»

Działalność publicystyczna Lidii Korniejewny odpowiada kolejnym 
stadiom kształtowania się tzw. inakomyslija, wyróżnionym w pracy 
Ludmiły Aleksiejewej Historia inakomyslija w ZSRR (Istorija inakomys- 
lija w SSSR)100 101 102 103, zarówno z uwagi na datę powstania poszczególnych arty
kułów i esejów, jak i ze względu na szczegółową problematykę, która 
wiąże się z zakresem działań wymienionych przez Aleksiejewą w tych 
okresach. Należy zaznaczyć, że opublikowana w roku 1984 (rosyjskie 
wydanie 1991, 1992) monografia Aleksiejewej charakteryzuje poszcze
gólne etapy ruchu dysydenckiego w ZSRR z uwagi na obszar i kierunek 
rozwoju „inakomyslija”, w oparciu o bogaty materiał źródłowy. Według 
autorki monografii, dysydenci są kategorią historyczną na wzór dekabry
stów czy narodników. Ten ruch społeczny rozwijał się w latach 50.-70. 
w kilku nurtach; był to zarówno odłam legalny, demokratyczny, jak 
i podziemny, w formie grup społeczno-politycznych, narodowych, reli
gijnych itp. Ruch wyczerpał się w latach 80., ponieważ ówczesne społe
czeństwo stało się w przeważającej masie społeczeństwem dj/s^denc- 
kim 0 . Szerzej na temat granic dysydenctwa pisze Jurij Gusiew 0 . Nie
którzy badacze mówią o jego zaniku pod wpływem represji ze strony 
władzy, błędnej polityki Zachodu, podkreślają dużą rolę, jaką odegrała 
działalność pseudoopozycjonistów w rozgromieniu tego ruchu społecz- 

103 nego

100 Л. Алексеева, История инакомыслия в СССР. Новейший период, Benson-Ver
mont 1984, Khronika Press, Вильнюс; Москва 1992.

101 Рог. Архив НИПЦ Мемориал. А. Даниэль, Проблема дефиниций (попытка 
отчетного доклада). Ленинград bez daty, rękopis, s. 11-12, cyt. za А. Безбородов, 
Феномен академического диссидентства, Москва 1998, РГГУ, s. 12.

102 Ю. Гусев, Грани диссидентства, „Вопросы литературы” 1993, Вып. IV, 
s. 129-149.

103 Рог. Л. Суханек. Александр Зиновьев. Интеллигенция, диссидентство, 
социальная оппозиция [w:] Inteligencja, tradycja i nowe czasy, pod red. H. Kowalskiej, 
Kraków 2001, s. 289-298.

104 А. Сахаров, Мир, прогресс, права человека: Статьи и выступления, 
Ленинград 1990, s. 7.

Biografia i twórczość Lidii Czukowskiej skłaniają nas do zwrócenia 
uwagi na stosunkowo niewielką liczbę osób, które Andriej Sacharow 
zalicza do inaczej myślących (inakomysljaszczych).

„Jest to nieliczna, lecz bardzo znacząca w sensie moralnym i w planie histo
rycznym. grupa ludzi”104.
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Ze względu na wartości moralno-etyczne, sposób myślenia, typ spo
łecznych zachowań pisarka należy do grupy dysydentów, którym można 
przypisać następujące cechy: poszanowanie godności osobistej, wolności 
naukowej, intelektualnej, moralny i obywatelski sprzeciw wobec syste
mu, otwarcie na Zachód, okazywanie pomocy ludziom represjonowanym, 
kształtowanie i wcielanie ideałów społecznych105.

105 Рог. А. Безбородов, Феномен академического диссидентства в СССР, б/.суг, 
б. 11.

106 Л. Чуковская, Гнев народа, dz.cyt., 5. 403^*04 .

Na wstępie warto odnotować jej stosunek do podstawowego pojęcia - 
„inakomyslije”, charakteryzującego wspomniany ruch społeczny. Czu- 
kowska odrzuca zdecydowanie termin „inakomysljaszczije”, samo okre
ślenie uważa bowiem za mało precyzyjne, wręcz niejasne. Nikt nie może, 
według publicystki, występować jako przedstawiciel „inaczej myślą
cych”, gdyż taka organizacja faktycznie nie istnieje. Termin „inakomys
lije” wymyślono na Zachodzie. Pojęcie to wydaje się nieadekwatne do 
określanego zjawiska:

„Żeby myśleć inaczej (inako) trzeba, żeby ten, od którego różnisz się inaczej 
(inakostju), prezentował jakąś myśl. Stereotypy, gazetowe pustosłowie nie jest 
jeszcze myśleniem. Prześladowania samizdatu, Kroniki bieżących wydarzeń, Sa- 
charowa, Solżenicyna i setek innych osób nie można nazwać walką ideową-jest 
to kolejna próba, poprzez więzienia i lagry, odebrania społeczeństwu głosu, za
mknięcia ust”106.

W dzieje rosyjskiego życia społecznego, poprzez swoją działalność 
publicystyczną, Lidia Korniejewna włączyła się już po roku 1956, przy
stępując do akcji tzw. podpisantów. Początkowy etap kształtowania się 
niezależnej myśli był związany z kampanią petycji, która nasiliła się 
w latach 1966-1967 i wyszła poza dotychczasowe ograniczenia, tj. pisa
nie prywatnych listów kierowanych na ręce najwyższych władz w ZSRR. 
Za sprawą owych petycji, protestów i szerokiej akcji zbierania podpisów 
utrwalał się model permanentnego bojownika. Wyjątkowość i odrębność 
pozycji Czukowskiej potwierdza napisany w połowie lat 60. list otwarty 
do Michaiła Szołochowa. Ten rodzaj publicznego działania, na który nie 
wszyscy wówczas potrafili się zdobyć, jest kontynuowany również 
w późniejszym okresie, obejmującym prowadzoną w latach 1968-1969 
walkę o wolne słowo, niezależną literaturę; publicystka nie mogła także 
milczeć wobec agresji w Czechosłowacji czy wobec niesprawiedliwie 
prześladowanych i represjonowanych. Potrzeba sprawiedliwości i soli
darności nie pozwalała jej przejść obojętnie wobec represji Sołżenicyna; 
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występowała przeciw pozbawieniu pisarzy obywatelstwa, nakazując 
czynny protest, jak miało to miejsce w pokazowym „procesie czworga" 
(Aleksander Ginzburg, Jurij Gałanskow, Aleksiej Dobrowolski, Wiera 
Łaszkowa). Świadomie przyjęta przez publicystkę społeczna rola obrońcy 
także zwykłych ludzi jest związana z próbą uzyskania szerszego poparcia 
społecznego dla sprawy niesłusznie uwięzionych i skazanych. W okresie 
gdy słabnie ruch sygnatariuszy listów i petycji, pisze i publikuje swoje 
artykuły i eseje jako jedna z niewielu osób, prowadząc otwartą walkę, 
która daje rezultaty, dzięki ich powszechnie akceptowanemu prestiżo- 

• 107
W1

Od końca lat 60. aż do 1974 roku coraz bardziej zorganizowane formy 
przybrał ruch obrońców praw człowieka. W ówczesnej publicystyce Czu- 
kowskiej pojawił się wtedy problem praw określanych jako klasyczne - 
wolnościowych i indywidualnych, miała miejsce ostra krytyka skierowa
na przeciw istniejącym formom bezprawia w imię poszanowania wolno
ści osobistej i godności człowieka, powstał jeden z najżywiej dyskutowa
nych jej tekstów w środowisku intelektualnym, Gniew narodu, podejmu
jący szerzej kwestię niezadowolenia społecznego.

W sytuacji tłumienia praw człowieka grupa zachodnich intelektuali
stów przyjęła Manifest humanistyczny II (pierwszy był opublikowany 
w roku 1933), jako alternatywę przetrwania przyszłych pokoleń na dro
dze dokonującego się postępu wiedzy107 108. Wiara w zdolność człowieka do 
samodoskonalenia na poziomie indywidualnym i społecznym, będąca 
głównym przesłaniem laickiego humanizmu, znajdowała odbicie w ów
czesnej publicystyce Czukowskiej.

107 Por. J. Bilińskij, Dysydenci w ZSRR, Warszawa 1987, s. 21.
108 Humanist Manifesto II, ..The Humanist" 1973, wrzesień-paździcmik, s. 4.
109 Wymienimy tu pismo „Poiski" (1977-1981), założone przez historyka, filozofa 

i publicystę Michaiła Hellera (1918-1995).
110 Л. Чуковская, Открытое письмо в редакцию журнала „Континент", 

„Континент” 1981, nr 27, s. 377-380.

Lata 1975-1979, które według Aleksiejewej stanowiły apogeum ak
tywności dysydentów w ZSRR, możemy łączyć z próbą analitycznego 
spojrzenia pisarki na rozziew między socjalistyczną utopią a rzeczywisto
ścią. Czukowska ani nie była jednym z obrońców prawa, ani też nie 
współpracowała z pismami krążącymi w samizdacie109, przypomnijmy 
jednak, że w roku 1978 zakończyła swoje najobszerniejsze w zakresie 
publicystyki opracowanie, Proces wykluczenia, i od tej pory jej działal
ność publicystyczna zamiera. Ostatni list do redakcji czasopisma „Konti- 
nient” ukazał się w 1981 roku110.
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W dziejach niezależnej myśli rosyjskiej duże znaczenie odegrały pod
ziemne wydawnictwa; Czukowska jako współorganizator samizdatu 
i autorka utworów literackich prawie w całości upowszechnionych tą 
drogą wniosła swój wkład w historię rosyjskiego podziemia, do niej też 
odnosi się termin „podpolszczik”. Ludzi związanych z nurtem podziem
nym zwykło się określać jako „opozycja kulturalna”111 *, mówi się też 
o alternatywnym nurcie literatury, jakim był samizdat. Ocena samizdatu 
ma sens tylko w korelacji z działalnością cenzury. Na temat procesu wy
dawniczego w samizdacie pojawiło się szereg prac przedstawiających 
historię zmagań ze służbami bezpieczeństwa, zostały opublikowane licz
ne materiały świadczące o roli samizdatu w kształtowaniu nowoczesnej 
literatury rosyjskiej11".

111 Leonid Pażytnow jej rolę sprowadza głównie do wystąpienia przeciw kulturze ofi
cjalnej. Por. L. Pażytnow, Pokolenie XX Zjazdu, „Gazeta Wyborcza” 1992, nr 4-5, s. 16.

"" Na temat samizdatu pojawiło się wiele prac, spośród których nie można nie wymie
nić pozycji traktującej o wpływach KGB, por. „Самиздат претерпел качественные 
изменения”, „Источник. Документы русской истории” 1994, nr 2; Л. Сергеева. 
Самиздат: возникновение и будущее, Frankfurt/Main 1969, Posev; I. Lukśic, Samizdat: 
drugi tok ruske knijievnosti, I Quorum 1986, nr 2-3; С. Григорянц, Московский 
самиздат. Гласность 29, Москва 1988.

Zależność faktów literackich od warunków pożaliterackich, radziec
kiej koniunktury, doświadczały kolejne pokolenia, choć odmienne były 
subiektywne motywy koniunkturalnych działań w ramach systemu. Wal
ka Czukowskiej z cenzurą znajdowała również wyraz w działalności 
samizdatowej, co wiązało się z ryzykiem prześladowań pisarki.

W Procesie wykluczenia autorka daje trafną ocenę działalności samiz
datu oraz tamizdatu. Programowy zwrot opozycji liberalnej ku Zachodo
wi, jako przełamanie tabu psychologicznego (jakoby szukanie obrony 
u wroga), sprzyjał od lat 70. rozwojowi tamizdatu. Przedstawiona w Pro
cesie usunięcia ocena samizdatu, który osiągnął swoje apogeum w po
przednim dziesięcioleciu, zawiera wiele interesujących spostrzeżeń. Sa
mizdat, jak pisze autorka, nadal istnieje i spełnia swoje podstawowe 
funkcje, jednak od czterech lat (od roku 1974) kurczy się jego zakres 
oddziaływań, coraz mniejszy staje się nie tylko zasięg, lecz i ilość utwo
rów tą drogą rozprowadzanych. Ludzie już rzadko przepisują teksty ręcz
nie, nie zbierają też pieniędzy na opłacenie maszynistek. Zmienił się 
również czytelnik. Zostało to wywołane nie tyle strachem, ile rosnącą 
popularnością tamizdatu. Kary za posiadanie i rozpowszechnianie niele
galnych druków dotyczą w takim samym stopniu materiałów samizdatu, 
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jak i tamizdatu. Publicystka nie podejmuje jednak głębszej analizy przy
czyn tej zmiany zainteresowań, choć ubolewa nad samym faktem.

„Samizdat miał tysiące oddanych czytelników, tamizdat - setki, i to bardzo 
ostrożnych. I jeszcze jedna ważna między nimi różnica na niekorzyść łamu: sa- 
mizdatem nikt nie spekulował, tamizdat - jest przedmiotem handlu na czarnym 
rynku i jeszcze gorzej: handlu pomiędzy znajomymi”113.

113 Л. Чуковская, Процесс, dz.cyt., s. 501.
114 W. Stróżewski, Aksjologiczna struktura człowieka, „Kwartalnik Filozoficzny”, 

Kraków 1998, T. XXVI, s. 23.
115 V. Havel, Sila bezsilnych [w:] S. Mocek, Moralność i polityka. Warszawa 1991.
116 Tamże, s. 160.

Czukowska informuje, że jej prace z ostatnich lat, w porównaniu 
z wcześniejszymi, krótko krążyły w samizdacie, przeszły do tamizdatu, 
niektóre nawet za jej przyzwoleniem. Wykształcone kręgi społeczeństwa 
miały świadomość, że dzięki samizdatowi, a następnie tamizdatowi, ura
towano cenne rękopisy nie tylko z zakresu literatury pięknej oraz steno
gramy procesów; wielkie znaczenie miała na przykład założona przez 
Aleksandra Ginzburga Biała księga. Tą drogą krążyły dokumenty 
w sprawie Siniawskiego i Daniela, propagowane były listy otwarte. Od
radzająca się wolna myśl, dzięki samizdatowi i tamizdatowi istniejącymi 
poza oficjalną cenzurą, uzyskiwała status niezależnej i kształtowała ruch 
społeczny w latach 60. i 70., dlatego trudno nie docenić tu wielkiego 
wkładu Czukowskiej. Kontakt z samizdatem przyczynił się w istocie do 
uznania jej za pisarza opozycyjnego, bowiem zarówno sama twórczość, 
jak i otwarta osobowość pisarki wykraczają poza ramki powstałej na fali 
odwilży „biurokratycznej jawności”.

W rozważaniach nad publicystyką Lidii Czukowskiej należy określić 
to, co zmusiło ją do przyjęcia roli dysydenta. W. Stróżewski przekonuje, 
że człowiek realizuje się w różnych rolach, w których w rozmaity sposób 
Jest sobą”. Autentyczne „bycie sobą” zdaje się trancendować owe role, 
z drugiej jednak strony nie można się od ich spełnienia uwolnić, udając, 
że bez tego spełnienia możliwe jest jego „bycie w świecie”114. Chcemy 
przez to podkreślić, że pisarka świadomie wybrała rolę dysydenta, 
a o wyborze zadecydowało jej człowieczeństwo, etyka humanistyczna, 
a ściślej - nowe zagrożenia dotykające sfery ludzkiej tożsamości. Vaclav 
Havel1 , pisząc o ruchu dysydenckim w krajach komunistycznych, pod
kreślał znaczenie świadomego wyboru postawy życiowej - negację życia 
w kłamstwie, zmanipulowanego życia. Dysydenci to „zwiastuni życia 
w prawdzie, mówiący o zdławionych intencjach życia”116. Nawiązując do 
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postawy dysydenckiej, mamy zatem na uwadze pierwotny etyczny sens 
tej postawy. W odniesieniu do problemu dysydenctwa w twórczości Czu- 
kowskiej narzuca się pytanie, czy ta publicystyka antycypuje ówczesne 
zjawiska o charakterze społecznym, a można pójść dalej, mianowicie czy 
te wystąpienia miały na celu wywołanie pewnych faktów społecznych? 
Odpowiedź na pytania byłaby możliwa po dokładniejszym rozpoznaniu 
zjawisk społecznych, analizie socjologicznej rzeczywistości lat 60. i 70. 
Niestety, w pracach, jakie pojawiły się dotąd, spotykamy różne opinie 
i sądy zarówno o samym ruchu117, pomijając niejednoznaczność pojęcia 
„dysydenctwo” i dość dowolne stosowanie terminu, jak i nie bardzo spój
ną oceną zakresu, charakteru oraz programów składających się na ów nurt 
społeczny. Na obecnym etapie zainteresowań dysydentyzmem, postawio
na kwestia wydaje się, jak dawniej, trudna do rozwiązania118, choć nowe 
opracowania materiałów archiwalnych i kolekcji działaczy ruchu opozy
cyjnego w ZSRR oraz przeprowadzone badania zaowocowały kolejnymi 
publikacjami i konferencjami naukowymi119.

117 Por. „Kronika Bieżących Wydarzeń", Polonia Book Found 1973; A Chronicale of 
Current Evants. Journal of the Human Rights Movement in the USRR, Numbers 28-31, 
Amnesty International Publications 1975; В. Чалидзе, Права человека в Советском 
Союзе, Нью-Йорк 1974; П. Литвинов, О движении за права человека в СССР, Нью- 
-Йорк 1976; Л. Богораз, А. Даниэль, В поискал несуществующей науки [w:] 
Современная Россия. Взгляд изнутри. Полемика, право, культура, Москва-Бремен 
1992; Lata dysydentów, oprać. М. Strasz, „Karta”, nr 16, Warszawa 1995; A. Daniel, Ruch 
dysydencki w ZSRR [w:] Czas dysydentów. Spotkanie uczestników i badaczy ruchów opo
zycyjnych bloku sowieckiego iv Europie, Podkowa Leśna 26-29 XI 1996; A. Daniel, Ruch 
dysydencki w Rosji, www.karta.icm.edu.Dl/disrus.hlml.

118 Por. H. Горбаневская, Полдень, Frankfurl/Main 1970; Сборник контрревол
юционных произведений. Публикация И.С. Мальского. Подготовка текстов, 
примечания и вступителтная заметка А.Г. Герасимовой и И.С. Мальского, de visu О, 
Москва 1992.

119 Сборник материалов конференции Диссидентское движение в СССР. 
Предмет исследования, источники, методика изучения, 24-25.08.1992, Москва 1992, 
НИПЦ „Мемориал”, Вып. 2.

Po stronie ruchu obrony praw człowieka

Obok indywidualnych wystąpień, typu Sołżenicyn i Czukowska, ist
niał ruch obrony praw człowieka, skupiający początkowo małą liczbę 
osób, a następnie rozwijający się w bardziej zorganizowaną strukturę. 
Ruch ten propagował pogląd, że prawa człowieka to nie jest wyłącznie 
kwestia wewnętrzna danego państwa, lecz problem globalny; należy do

http://www.karta.icm.edu.Dl/disrus.hlml
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trzeć do świadomości każdego człowieka z osobna, przemawiać wyłącz
nie we własnym imieniu. Postulat występowania we własnym imieniu 
pojawił się w przesłaniu słynnego listu Do Szołochowa. W kontekście 
poszanowania praw człowieka można powołać się na stwierdzenie Czu- 
kowskiej zawarte w owym liście otwartym:

„Miliony niewinnych ludzi kosztowało nasz naród stalinowskie łamanie pra
wa. Usilne próby powrotu do zasady respektowania prawa, do dokładnego prze
strzegania ducha i litery radzieckiego prawodawstwa, sukces tych starań - to naj
bardziej wartościowe osiągnięcia naszego kraju w ostatnim dziesięcioleciu”120.

120 Л. Чуковская. Михаилу Шолохову, dz.cyt., s. 371-372.
121 Por. Без баррикад. Беседа с Ларисой Богораз и Сергеем Ковалёвым, 

„Синтаксис” 1988, nr 23, s. 180-183.
122 Tamże, s. 182-183.
123 Tamże, s. 182.

Tekst ten, pochodzący z 25 maja 1966 roku, był próbą obrony nie
słusznie skazanych pisarzy. Autorka potępia podobne praktyki, opowiada 
się za utrzymaniem wywalczonych od czasu odwilży praw i za sprawie
dliwymi wyrokami sądów.

Uczestniczka ruchu obrońców prawa (prawozaszczitniki) Łarisa Bogo- 
raz podkreśla, że u podstaw tego ruchu legła zasada występowania wy
łącznie we własnym imieniu121. Po podpisaniu 1 sierpnia 1975 roku przez 
ZSRR Układu Helsińskiego domagano się zmiany represyjnego stosunku 
władz wobec społeczeństwa, postulowano także, by o prawach człowieka 
rozmawiać z każdym z osobna, ze wszystkimi ludźmi na świecie. Ciążące 
na Rosjanach tabu psychologiczne - nie wypada żalić się do wroga na 
swój los - mogło w ten sposób zostać przełamane. Wybitny działacz 
ruchu Siergiej Kowaljew uznał za najważniejsze działania mające na celu 
wzrost świadomości prawnej w społeczeństwie122. Ideałem dla obrońców 
prawa jest takie państwo prawa, w którym władza w równym stopniu, jak 
zwykły obywatel, podlega prawu. Obywatel i państwo są równoprawny
mi stronami, ich konflikt zostaje rozwiązany przez instytucję niezależne
go arbitra - niezawisły sąd występujący w imieniu prawa123.

Stosunek Czukowskiej do zagadnień prawnych, ocena stanu ówcze
snego sądownictwa, gdzie wyroki zapadają wbrew prawu i prawdzie, 
a nawet oskarżenie całego systemu jurysdykcji, widoczne są w wystąpie
niu, któremu autorka nadała wymowny tytuł Nieludzkie oblicze (Lico 
biesczełowieczija). Na przykładzie procesu Mustafy Dżemailewa potępia 
nie tylko oblicze sądu, lecz występuje przeciw moralnemu indyferenty- 
zmowi społeczeństwa. W społeczeństwie ideologicznie zniewolonych 
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liczy się tylko jeden system wartości, które narzuca społeczeństwu wła
dza ideologicznie panująca. I choć jej atak dotyka w pierwszej kolejności 
kwestii dehumanizacji współczesnego człowieka, krytyka wymierzona 
z pozycji etyczno-moralnych obnaża niechlubne praktyki sądowe, takie 
jak: naruszanie prawa do uznawania każdego człowieka za podmiot pra
wa zdolny do czynności prawnych, odbywanie procesów w miejscowo
ściach zupełnie niezwiązanych z aktualnym pobytem i działalnością 
oskarżonego, co miało na celu wykluczenie osób najbliższych 
i zainteresowanych procesem, gdyż często rodziny i przyjaciół oskarżo
nych nie było stać na dojazd do bardzo odległego miasta, pomijając inne 
utrudnienia (np. otrzymanie pozwolenia na wyjazd). Problematyczna jest 
także funkcja adwokata z urzędu, który, obciążony nadmiernymi obo
wiązkami, często nie był w stanie przygotować odpowiednich dokumen
tów do rozprawy, tym bardziej że znajdowały się one poza miejscowo
ścią, w której odbywał się sąd. Najgorsze, według Czukowskiej, było 
jednak pozbawienie oskarżonego prawa do ostatniego słowa, stosowanie 
w praktyce sądów niezbyt ostrego, niejednoznacznego terminu „antyra
dziecki” (antysowietczik) oraz wymierzanie najwyższej kary za zmianę 
wymuszonych zeznań w przypadku świadka - współwięźnia, który 
w przewodzie sądowym ujawnił jako przyczynę fałszywego zeznania 
stosowanie wobec niego represji. Za karygodny uznała fakt, że w spra
wie, w której dowiedziono fałszywości oskarżeń, zapadł wyrok skazujący 
dwie niewinne ofiary: niewinnie oskarżonego Dżemailewa i sprawcę 
oskarżenia - za fałszywe zeznania, wymuszone wcześniej pod groźbą. 
Wszystko to podkreśla antyhumanitarny charakter sowieckich sądów.

Lidia Korniejewna w swojej publicystyce demaskuje różne formy 
bezprawia nie tylko w odniesieniu do instytucji sądowej, ale i organizacji, 
które - w pewnej mierze przejmując kompetencje profesjonalnych sądów 
- prowadzą procesy mające ma celu „wywłaszczenie twórców”, w pierw
szej kolejności pozbawienie ich dobrego imienia, a następnie skazanie na 
ostracyzm, nędzę materialną, emigrację. Broni praw człowieka do posza
nowania życia osobistego - do dobrego imienia i dobrej opinii. Do rangi 
symbolu urasta proces, jaki wytoczyła Związkowi Pisarzy, przedstawiony 
w eseju literackim Proces usuwania. Przypomnijmy - utwór ten pisany 
„na gorąco” w roku 1974, został ukończony w lutym 1978, obejmuje na 
zasadzie reminiscencji okres wcześniejszy z życia pisarki i wybitnych 
twórców rosyjskich, tj. od grudnia 1962 roku i wydarzenia z lat 70. 
W wydaniu z 1997 i 2000 roku całość dopełnia Słowo od autora 
z 12 marca 1978 i grudnia 1989 roku, w którym autorka informuje o ofi
cjalnym powiadomieniu przez Sekretariat Moskiewskiego Oddziału 
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Związku Pisarzy o przywróceniu jej praw członkowskich. Warto zatrzy
mać się dłużej nad tym esejem, ponieważ stanowi ważny dokument 
w dziejach wolnej literatury i myśli rosyjskiej.

Literatura rosyjska zna historię wykluczenia pisarzy jeszcze przed 
słynnym procesem Lidii Czukowskiej. Analogiczny przypadek, wiążący 
się ze skandalem, a dotyczący publikacji utworu za granicą, łączy się 
z nazwiskiem Borisa Pilniaka. Po wydrukowaniu w Berlinie w roku 1929 
utworu Czerwone drzewo (Krasnoje dieriewo) autor spotkał się z ostrą 
nagonką ze strony prasy („Litieraturnaja gazieta”) i jako pisarz „burżu- 
azyjny” musiał opuścić szeregi Wszechrosyjskiego Związku Pisarzy. Po 
interwencji Gorkiego i samokrytyce dokonanej 28 sierpnia w liście do 
redakcji tejże gazety, Pilniak zmuszony był do pójścia na kolejne kom
promisy, co nie uchroniło go jednak od aresztowania w 1938 roku. Czu- 
kowska w notatkach o Annie Achmatowej przedstawia także proces wy
kluczenia wielkiej poetki Anny Achmatowej i Michaiła Zoszczenki 
z szeregów organizacji, natomiast w Procesie wykluczenia opisuje kolej
ne etapy na drodze do wyrzucenia Borisa Pasternaka ze Związku Pisarzy. 
Autorka szczegółowo omawia zarzuty, opierając się na zapisach stenogra
ficznych. Porusza także haniebną sprawę usunięcia ze Związku Aleksan
dra Sołżenicyna. Powołuje się i na innych twórców, którzy w niejawny 
sposób zostali wykluczeni z szeregów organizacji, i nie godząc się na 
„nieistnienie w literaturze”, wyemigrowali; byli to: Aleksander Galicz, 
Władimir Maksimów, Lew Kopielew, Władimir Wojnowicz. Szerzej 
omawia proces usunięcia Władimira Korniłowa, przypomina perypetie 
Gieorgija Władimowa oraz przytacza fragmenty jego listu do Zarządu 
Związku.

Początkowo, jak relacjonuje Czukowska, procesy w Związku Pisarzy 
miały charakter jawny, jednak - zdaniem autorki - apel Sołżenicyna 
w obronie głasnosti odniósł skutek przeciwny. Zamykały się prezydia 
i sekretariaty. Procesy pozbawiono udziału publiczności, przy drzwiach 
zamkniętych odbywał się sąd nad Galiczem, Maksimowem, Komiłowem, 
Wojnowiczem, Kopielewem w Moskwie, a w Leningradzie nad 
J. Etkindem124. Według publicystki, nowością w procesie Etkinda stało 
się otwarte uczestnictwo w obradach Związku Pisarzy pracownika KGB, 
co więcej - sekretarz Leningradzkiego Oddziału G. Chołopow ogłosił 
publicznie owo novum, a w samej sprawie wykorzystano tajne materiały 

124 Proces ten został opisany w książce: E. Эткинд, Записки незаговорщика, London 
1977, Overseas Publications Interchange Ltd.
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KGB. Pisarka wskazuje na wyraźne pokrewieństwo obu struktur: Związ
ku Pisarzy i KGB.

Sprawa wyrzucenia Czukowskiej ze Związku Pisarzy, dokładnie zre
lacjonowana przez samą autorkę, wiązała się nie tylko z jej działalnością 
publicystyczną, listami otwartymi, zwłaszcza z Gniewem narodu, tekstem 
przekazanym amerykańskiemu korespondentowi, ale z jej postawą dysy- 
dencką. Warto również zauważyć, że wyraźnie manifestowała swoje 
stanowisko po śmierci ojca, który nie mógł już bronić jej swoim autory
tetem. Wcześniej, w roku 1967, w związku z krążącym w samizdacie 
listem do Szołochowa i opublikowaniem za granicą (dwukrotnym) Sofii 
Pietrowny, otrzymała naganę z wpisaniem do akt. Po przykrych w skut
kach decyzjach - celowym pominięciu jej osoby przy opracowaniu ar
chiwum Komieja Iwanowicza i wyłączeniu z prac Komisji w październi
ku 1969 roku - dotknęły ją kolejne przykrości. Arkadij Wasiljew, sekre
tarz partyjnej organizacji (w roku 1965 społeczny oskarżyciel w sprawie 
Siniawskiego i Daniela) dwukrotnie żądał usunięcia Czukowskiej z orga
nizacji, właśnie w październiku 1969 oraz w maju 1970 roku, jednak 
Związek Pisarzy postanowił ją wówczas „resocjalizować”. Moskiewski 
Oddział Związku Pisarzy wystosował do pisarki dwa listy. Czukowska 
w roku 1972 była wzywana na rozmowę przez Jurija Striechnina, ówcze
snego sekretarza moskiewskiej organizacji Związku Pisarzy. Po wyja
śnieniach, a warto przypomnieć, że w roku 1972 opublikowano za grani
cą również jej mikropowieść Zanurzenie oraz mówiono na jej temat 
w Głosie BBC, sekretarz zwołał zebranie Zarządu Pisarzy dla Dzieci 
i Młodzieży. W związku z obroną Sołżenicyna i Sacharowa (wystąpiła 
przeciw zniesławiającej ich kampanii, która nasiliła się w roku 1973), 
sprawie usunięcia pisarki z organizacji nadano tok formalny. 4 stycznia 
1974 roku została wezwana na zebranie sekretariatu Moskiewskiego Od
działu Związku Pisarzy RSFSR. Autorka szczegółowo przedstawia etapy 
rozmów i spotkań, które miały charakter tajny, nie mogli więc uczestni
czyć w nich przyjaciele i inni członkowie Związku, którzy wystąpili w jej 
obronie. Stawiano pisarce zarzuty o różnym charakterze, żądając wytłu
maczenia, dlaczego opowiedziała się, między innymi, po stronie Siniaw
skiego, Daniela (1966), Ginzburga, Gałanskowa (1968). Potępiono listy 
otwarte, telegram do Prezydium Związku Pisarzy w sprawie wykluczenia 
Sołżenicyna (1969), zagraniczne publikacje jej utworów. Komisja w licz
nym składzie odpowiednio dobranych osób z góry ukartowała kierunek 
„rozprawy z pisarką”, która de facto została pozbawiona możliwości 
obrony. Czukowska podkreśla siłę zmasowanego kłamstwa, które po 
dniach męczących rozmów pokonało ją ostatecznie.
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„Chamskie, otwarte, bezwstydne kłamstwo - publiczne, wyreżyserowane 
kłamstwo (według scenariusza) pozbawiło mnie daru mowy, stałam się bezbron
na. Ja, która dysponowałam wszelkimi materiałami, by obalić fałsz, odpowiada
łam coś, zupełnie bezradna: «Jak wam nie wstyd» i «Istnieją przecież dokumen
ty». Glos uwiązl w krtani, to był nie sprzeciw, lecz szept’’125 126 127.

125 Л. Чуковская, Процесс, dz.cyt., s. 475.
126 Por. lytul recenzji H. Горбаневская. Вы - Свободны!, „Континент" 1980, nr 23, 

s. 397-402.
127 Pytanie, czy pisarstwo jest zawodem, czy powołaniem, postawił J. Trznadel 

w książce Hańba domowa. Udział w kłamstwie i wspomaganie go. Rozmowy z pisarzami. 
Lublin 1990.

Zrezygnowana, pokonana pisarka dopiero z „Biuletynu Informacyjne
go” dowiedziała się o wyroku - wykluczeniu jej ze Związku Pisarzy 
9 stycznia 1974 roku, kiedy to została „wolna”1'6. Od tego momentu 
trwał proces wymazywania jej nazwiska z literatury i ludzkiej pamięci, co 
- przypomnijmy - w połowie lat 60. dotknęło również jej rówieśnika 
Wiktora Grossmana. Lidia Komiejewna, po opuszczeniu organizacji, 
przez ponad 20 lat będzie pisać do szuflady lub wydawać swoje utwory 
na Zachodzie, w nadziei, że kiedyś i one ujrzą światło dzienne w ojczy
stym kraju. Opór Czukowskiej, zwłaszcza jej proces, stał się symbolem 
walki w obronie pisarstwa nie jako zawodu, ale powołania1' . Proces 
wykluczenia nie tylko demaskuje Związek Pisarzy Radzieckich - autorka 
pośrednio rzuca wyzwanie całemu systemowi.

Lidia Komiejewna w swojej publicystyce, a szczególnie w Procesie, 
podkreśla sprzeczność interesów osobistych, grupowych i instytucjonal
nych, kompromituje partykularyzm członków Zarządu Związku, wystę
puje przeciw kontroli typu politycznego oraz przeciw dominacji uprzy
wilejowanych grup społecznych - nomenklaturze literackiej. Jej krytyka 
Związku Pisarzy zawiera ukryty postulat autonomii tej instytucji, postulat 
opuszczenia organizacji przez wszystkich myślących członków na wzór 
Gieorgija Władimowa. Ten wyraz protestu przeciw rozwiązaniom orga- 
nizacyjno-biurokratycznym, mającym na celu pełne podporządkowanie 
Związku instytucjom wyższego poziomu władzy, oraz oddanie legityma
cji stanowiły równocześnie swoistą demonstrację solidarności zawodo
wej, wspólnoty, braterstwa z usuniętymi wcześniej twórcami. Czyn Wła
dimowa nie spotkał się jednak, jak sądziła Czukowska i do czego nawo
ływała, z powszechnym zrozumieniem, aprobatą, naśladowaniem (po
dobnie jak i apel Solżenicyna, by uznane na świecie autorytety stanęły 
w obronie represjonowanych). Oddanie legitymacji związkowej było 
jednostkowym protestem, nie wywołało masowej akcji, co potwierdziło 
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tezę o koniunkturalizmie środowiska, braku poparcia dla wolności osobi
stej i prawdy. Czukowska pisze:

Czym powinien skończyć się «proces usunięcia»? Usunięciem Związku Pi
sarzy. Tutaj na naszej ziemi jest to, co prawda, związek ludzi postronnych. To 
wielkie pragnienie usunięcia spełni się tylko wtedy, kiedy każdy sam postara się 
wykreślić Związek ze swojego życia. Kiedy każdy pisarz zrozumie, że powinien 
się trzymać nie legitymacji członkowskiej, lecz trzymać za rękę brata. Pracować 
nie dla Związku Pisarzy i nie dla związku wydawców - tuby kłamstw - lecz pra
cować na niwie literackiej w imię ocalenia oszukanych”128.

128 Tamże, s. 555.

Potępienie Związku Pisarzy za zdradę wobec jego członków jest rów
nocześnie krytyką nieograniczonych uprawnień decyzyjnych na szczycie 
hierarchii organizacyjnej, zawiera ono postulat zmiany struktury Związku 
oraz, szerzej, zmian o charakterze instytucjonalnym, które zlikwidują 
układ wspólnych dotąd interesów i powiązań, pozwolą rozwinąć się no
wym formom życia społecznego. Pisarka postuluje odwołanie się do ma
łych grup przyjacielskich, do wspólnot ideowych. Według Czukowskiej, 
człowiek jest odpowiedzialny za konkretny czyn, ale ma także na uwadze 
zbiorową odpowiedzialność za istniejące struktury zła. Każdy jednak 
sam, poprzez swoją indywidualną decyzję, daje odpowiedź, czy może 
w tych strukturach funkcjonować, czy też nie.

Ówczesne społeczeństwo sowieckie i jego rozwój nie wskazywały na 
to, zdaniem autorki, by istniały jakieś prawa prowadzącego go ku wyż
szym formom społecznym, moralnym, państwowym, stąd realizacja po
stulatu wolności osobistej oznaczała również dla Czukowskiej dążenie do 
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi jednostki, w pierwszej 
kolejności - do wzrostu świadomości społecznej, w tym praw społecz
nych, a zwłaszcza prawa do swobodnego udziału w życiu kulturalnym, 
naukowym, literackim, artystycznym. Autorka podkreśla, że rozprawy 
z pisarzami miały wielokrotnie charakter samosądu, stąd w odniesieniu 
do istniejących zasad prawnych, reguł życia zbiorowego należy przezwy
ciężać presję środowisk oficjalnych, walczyć o respektowanie praw spo
łecznych, w tym prawa do swobodnego stowarzyszania się.

Obok przykładów naruszenia praw indywidualnych, w pierwszej ko
lejności praw związanych z zabezpieczeniem życia i osobowego rozwoju 
człowieka, tj. niszczenia poszczególnych pisarzy poprzez wyrzucenie ich 
z organizacji i potępienie ze strony oficjalnych środowisk, co często było 
równoznaczne z pozbawieniem środków do życia, publicystka powołuje 
się także na próby likwidacji fizycznej, biologicznego zniszczenia, ko
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mentuje zbrodnicze praktyki ówczesnej psychiatrii129 130. Jak podaje Biezbo- 
rodow, od lat 60. do połowy 80. poddano leczeniu psychiatrycznemu 334 
osoby .

129 Por. „Это кругом. Одного моего знакомого, совершенно здорового, посадили 
в сумасшедший дом. А я знала, что он здоровый”; Л. Чуковская, Процесс, dz.cyt., 
s. 463.

130 А. Безбородов, Феномен академического диссидентства в СССР, dz.cyt., s. 19.
131 Л. Чуковская, Процесс, dz.cyt., s. 547.
132 В. Korab-Kowalski, Ewangelisty Michaiła historia Piłata. Rzecz o twórczości, wła

dzy, wolności, sumieniu i prawdzie. „Literatura na Świecie” lipiec 1991, nr 7(240), s. 257- 
258.

Czukowska szerzej opisuje sprawę Konstantina Bogatyriewa - znaw
cy rosyjskiej i niemieckiej poezji, poety i tłumacza. Poeta, skazany już za 
czasów Stalina, zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w czerwcu 
1976 roku. Publicystka omawia ten przypadek w kategoriach mordu po
litycznego i komentuje owo wydarzenie następująco:

„Od dnia pogrzebu Bogatyriewa (20 czerwca 1976 roku) do dnia wykluczenia 
ze Związku Pisarzy Władimira Kornilowa (18 marca 1977) powstała nowa wer
sja: Bogatyriewa nikt nie zabił. To była ta absolutna nowość... Po kilku latach być 
może dowiemy się, że żadnego Konstantina Pietrowicza Bogatyriewa nigdy na 
świecie nie było, a ci, którzy ośmielą się zaprzeczać, że przecież taki byl, zaprze
dali się władcom zza oceanu i zajmują fabrykowaniem antysowieckich fałszy
wek"131.

Publicystka obnaża proces wykorzenienia pamięci, zaciemniania, fał
szowania faktów, kiedy to prawdziwe historie i ludzie je tworzący prze- 
stają istnieć, a sterowany zanik pamięci sprzyja totalnej ingerencji pań
stwa wżycie obywateli. W twórczości Lidii Czukowskiej znajdujemy 
długą listę nazwisk twórców w różny sposób represjonowanych i skaza
nych na zapomnienie.

Postawa Lidii Czukowskiej daje się w pełni scharakteryzować w od
niesieniu do koncepcji zarysowanej przez współczesnego krytyka:

„(...) duchowej wolności nie sposób znikąd uzyskać. Ją się po prostu posiada, od 
zawsze i w pełni. Kwestią jest tu jedynie pozaintelektualne, prawdziwe uświado
mienie sobie tego faktu i zaakceptowanie go jako sposobu na życie”132.

Pisarka tego dokonała i strzegła w czasach jak zwykle trudnych, wyma
gających opowiedzenia się po stronie wartości i reprezentujących je ludzi. 

Rozpoczęty Sofią Pietrowną, a zakończony wyrzuceniem ze Związku 
Pisarzy, proces Czukowskiej z władzą w jakimś stopniu przypomina pro
ces Sokratesa - obrońcy prawdy. Proces wytoczony Sokratesowi 
o zbrodnie przeciw państwu, na podstawie oskarżenia, że Sokrates nie 
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uznaje bogów czczonych przez państwo, był procesem przeciw człowie
kowi niewygodnemu, wygłaszającemu niepopularne poglądy. Jak pisze 
w recenzji Natalia Gorbaniewska:

„Książka L. Czukowskiej obejmuje ostatnie półtora - dwa dziesięciolecia tego 
procesu: likwidacja fizyczna połowy rosyjskiej literatury, wyniszczenie 
w 99 procentach drugiej połowy (...). Sądy legionów donosicieli nad garstką ludzi 
- oto czym jest «proces usunięcia» jeszcze nie uduszonych, wykluczenia z mafii, 
która nazywa się Związkiem Pisarzy”133.

133 H. Горбаневская, Вы - Свободны!, dz.cyt., s. 398.
134 Без баррикад. Беседа с Ларисой Богораз и Сергеем Ковалёвым, dz.cyt., s. 182.
135 Por. М. Król, Słownik demokracji, 1983, Wszechnica Społeczno-Polityczna, s. 54.

Publicystyka Czukowskiej pozostawała pod znakiem sprzeciwu wo
bec elity władzy, wobec bezkarności i niesprawiedliwych sądów, które 
strzegą jej przywilejów. W kwestiach moralnych podnosiła, podobnie jak 
jeden z czołowych obrońców ruchu dysydenckiego Kowaljew, znaczenie 
„moralnego impulsu” w procesie rozwoju opozycyjnego nurtu oraz jed
nostkowej etyki przy ocenie faktów natury społeczno-politycznej134.

W socjalizmie problematyka wychowania moralnego dotyczyła 
przede wszystkim działalności człowieka zanurzonego w społeczności, 
gdzie pod pretekstem dyktatury klas wchłania się jednostkę, a naczelną 
sprawą jest jej udział w walce o postęp, kształtowanie świadomości so
cjalistycznej, prowadzące do uformowania ludzi nowego typu. Dla for
mującego się od lat 60. ruchu demokratycznego projekt państwa prawa 
oznacza zmianę dotychczasowego typu rozwoju społecznego, odrzucenie 
koncepcji kolektywistycznej zmierzającej do władzy społeczności nad 
osobą. Drogę do państwa prawa określa osobista niezależność każdego 
obywatela, będąca równocześnie drogą do poznania samego siebie. Nie
zależność należy do tego samego porządku pojęć moralnych, co i odpo
wiedzialność. Problem odpowiedzialności w zetknięciu z socjalistyczną 
mentalnością nie tylko przeciwstawia się zasadzie kolektywizmu. 
W konsekwencji wzajemnego przyznania każdej ze stron, zarówno pań
stwu, jak i obywatelowi, autonomicznego statusu, zmieniają się wzajem
ne relacje, stosunek do władzy. Należy w tym kontekście podkreślić, iż 
wśród zwolenników politycznych opcji przeważa jednak pogląd, że „de
mokracja jako zespół technik jest w stosunku do moralności obojętna”135 
i że np. postulat solidarności czy też solidarność jako wartość nie powin
na w najmniejszym stopniu wpływać na budowę systemu demokratycz
nego.
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Obrońcy praw człowieka w ZSRR w konflikcie pomiędzy ludem 
a władzą powstrzymywali się od jednostronnej deklaracji. Wybór nieza
leżności przekonań każdego obywatela jako sposób realizacji wolności 
i odpowiedzialności stanowił ich podstawowe hasło w walce z ogranicze
niami systemowymi. Wzrost świadomości społecznej łączyli z ogólną 
znajomością prawa, konstytucji i innych aktów prawnych. Każdy oby
watel powinien znać prawo w takim stopniu, by mógł się powoływać na 
odpowiednie paragrafy w przypadku ich nierespektowania, a zwłaszcza 
naruszania konstytucji ZSRR. Ruch obrony praw człowieka miał swój 
udział w kształtowaniu świadomości prawnej w procesie budowania sys
temu demokratycznego, dążył - według Kowaljewa - do przezwyciężenia 
starych antypatii rosyjskiego inteligenta - awersji do kompromisu jako 
formy porozumienia się w sprawach konfliktowych; przeciwnie, jego 
celem było zachęcenie władzy do rozpoczęcia dialogu ze społeczeń
stwem. Głoszona przez obrońców praw człowieka idea państwa prawa, 
jak i koncepcja współdziałania z władzą znalazły praktyczne potwierdze
nie w latach 60. i 70. we wspólnych konsultacjach z władzami, propono
wanych przez Andrieja Sacharowa i Walerija Czalidze; oni to właśnie 
wraz z Andriejem Twierdochlebowem powołali w roku 1970 Komitet 
Obrony Praw Człowieka.

Narodzinom ruchu opozycyjnego w ZSRR pod koniec lat 60. towa
rzyszył wzrost świadomości narodowej w republikach, szczególnie za
kaukaskich, a także na Litwie, Ukrainie. Znane było stanowisko Czukow- 
skiej w sprawie Reizy Pałatnik, zawarte w liście do Sądu Najwyższego 
USRR z 1971 roku136 137. Ruchy społeczne, zwłaszcza narodowościowe, 
wywołały nowe aresztowania i spowodowały wzmożenie działalności 
machiny propagandowej. Ważnym etapem w ruchu praw człowieka była 
działalność Moskiewskiej Grupy Helsińskiej, na której czele stanął Jurij 
Orłów (aresztowany w roku 1979 i uwięziony w Permie); choć nie miała 
ona form organizacyjnych - stanowił ją krąg przyjaciół - spośród piętna
stu członków grupy inicjatywnej sześciu zostało represjonowanych . Do 
Grupy Helsińskiej należeli między innymi: Aleksander Ginzburg, Anato- 
lij Szaranskij, Anatolij Marczenko, Petjor Grigorjenko, Ludmiła Alek- 
siejewa. Pierwszym dokumentem Moskiewskiej Grupy Helsińskiej stało 
się wystąpienie w obronie Mustafy Dżemailewa. W połowie lat 70. pro
ces (kwiecień 1976) Mustafy Dżemailewa, obrońcy krymskich Tatarów 

136 List ten został opublikowany w zbiorze: Л. Чуковская, Открытое слово, dz.cyt., 
s. 59-64.

137 Por. Л. Алексеева, Юрий Орлов - руководитель Московской Хельсинской 
группы, „Континент” 1979, nr 21, s. 177-204.
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wysiedlonych w roku 1944, stanowił dla Czukowskiej podstawę nie tyle 
do rozważań na temat kwestii narodowościowych i praw politycznych 
mniejszości, ile do naruszania przez sądy praw do uznawania każdego 
człowieka za podmiot prawa. W artykule Nieludzkie oblicze, o czym 
wspominaliśmy wyżej, krytykuje sposób represjonowania za pomocą 
takich środków, jak stosowanie brutalnych metod, w tym fizycznych 
i psychicznych tortur w czasie śledztwa i uwięzienia, mających na celu 
wymuszenia fałszywych zeznań.

Lidia Czukowska, wyczulona na problematykę prawną, stojąc 
w obronie praw określonych jako klasyczne - indywidualnych i wolno
ściowych, w perspektywie aksjologicznej rozwiązywała kwestię konsoli
dacji społeczeństwa i dialogu z władzą. Publicystka nie była skłonna do 
jakichkolwiek kompromisów, przeciwnie - jej postawa miała charakter 
wyraźnie opozycyjny. Świadczy o tym chociażby opisany proces usunię
cia ze Związku Pisarzy, rozpoczęty pod pretekstem jakoby „fabrykacji” 
i wysyłania za granicę zniesławiających artykułów. Pisarka była przeko
nana o niemożliwości kompromisu z sowiecką władzą, ponieważ kom
promis wymaga porozumienia dwóch stron, a w systemie totalitarnym 
występuje tylko jedna strona - strona władzy, stąd też kompromisy 
z władzą uznawała za przejaw czystej kolaboracji.

Występując w latach 70. przeciw zniewoleniu ludzi, niezwykle wyso
ko ceniła obrońców ruchu praw człowieka, w tym Andrieja Sacharowa, 
wskazywała na jego geniusz, męstwo, prawe sumienie, umiejętność prze
ciwstawienia się pozorom sprawiedliwości i wolności. Jego protest miał 
niezwykłą siłę oddziaływania, pomimo kampanii oszczerstw, wykorzy
stania tzw. autorytetu większości, tj. włączenia się „szarych obywateli” 
w akcje organizowane przez instytucje totalitarne. Podkreślała znaczenie, 
w kontekście nie tylko ogólnoeuropejskim, walki, jaką podjął radziecki 
fizyk, wskazywała na szeroką skalę jego działania i rezonans polityczny 
o zasięgu międzynarodowym3. W swoim eseju literackim wystąpiła 
przeciw gazecie „Prawda” i jej walce o pokój. Lidia Korniejewna podjęła 
próbę uświadomienia społeczeństwu, jak wielka jest rola Sacharowa * 

138 Zachód podjął współpracę z rządami państw Europy Wschodniej w celu złagodze
nia napięć, na fali wzrastającego w połowie lat 70. ruchu obrony praw człowieka. Przed
stawiciele ruchu demokratycznego w Polsce, w tym KOR, zwracali się do Sacharowa, 
znany jest między innymi list w obronie aresztowanych robotników w Radomiu i Ursusie. 
Por. Рабочие волнения в Польше продолжаются. Материалы о событиях 25-го 
июния 1976 г. Комитет Зашиты Рабочих, Составитель Владимир Мальшев. Over- 
scas Publications Interchangc Ltd., London 1977.
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w procesie jednoczenia narodów, bowiem fizyk jako pierwszy starał się 
łączyć interesy globalne z troską o los każdego człowieka.

„Los każdego człowieka był dla Sacharowa bliskim mu losem. To. co do dzi
siaj nazywa się walką o odprężenie międzynarodowe - to idea Sacharowa, z któ
rej go ograbiono, sprowadzając ją do walki o człowieka”139.

139 Л. Чуковская, Процесс, dz.cyt., s. 480.
140 Tamże, s. 455.
141 А. Безбородов, Феномен академического диссидентства в СССР, dz.cyt., s. 54.
142 Czukowska wypowiada się na temat Sacharowa w czasie ostatniej rozprawy, jaka 

odbyła się w Sekretariacie Moskiewskiego Oddziału Związku Pisarzy 9 stycznia 1974 
roku.

143 Л. Чуковская, Процесс, dz.cyt., s. 480.

Pisarka uważa Sacharowa za osobowość obdarzoną „genialną moralno
ścią”. Kiedy osiągnął międzynarodowe uznanie jako fizyk, współtwórca 
bomby wodorowej, jakby przerażony wielkim odkryciem zaczął ratować 
świat, wyrzekając się kolosalnych pieniędzy i kariery. Jest to według niej 
rzadki przypadek, bowiem: „Ludziom sztuki i ludziom nauki zwykle nic 
tak całkowicie nie zamyka oczu, jak sukces zawodowy”140.

A. Biezborodow, pisząc o Sacharowie, stwierdza, że poczynając od 
roku 1968, rosyjski fizyk przebył ogromną drogę duchowo-moralnego 
doskonalenia, w wyniku czego stał się w latach 70. rzecznikiem ducha 
i sprawy ruchu obrony praw człowieka141.

Sacharow był przedstawicielem dwudziestowiecznego rosyjskiego 
okcydentalizmu; jego postawa, związana z nurtem lewicowym, zachod
nim liberalizmem, została przez publicystkę scharakteryzowana w Proce
sie usunięcia, gdzie autorka daje ogólny zarys portretu uczonego. Jej 
ocena Sacharowa stanowi swego rodzaju kontrargument w polemice 
z radzieckimi naukowcami, protest przeciw ich prostactwu intelektual
nemu, duchowemu, moralnemu, wobec faktu uczestniczenia świata nauki 
radzieckiej w prześladowaniu fizyka142. Lidia Czukowska pisze:

Sacharowem cały nasz kraj i każdy oddzielnie powinien się szczycić. On 
pierwszy powiedział o ratowaniu Ludzkości nie poprzez wojnę, lecz poprzez 
zjednoczenie narodów; jako pierwszy połączył globalną troskę z troską o indywi
dualny los każdego Człowieka. Los każdego człowieka jest dla Sacharowa jego 
własnym losem. To, co obecnie nazywa się «walką o odprężenie w napięciu mię
dzynarodowym» - to idea Sacharowa, z której wynika istotny wniosek: walka 
o każdego człowieka z osobna”143.

Podjęta przez pisarkę obrona Sacharowa przyczyniła się w znacznej mie
rze, jak sądziła, do jej usunięcia ze Związku Pisarzy.
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Oceniając działalność publicystyczną Lidii Czukowskiej, trudno nie 
zauważyć, że autorka nie miała ambicji politycznych; jej podyktowane 
humanizmem dążenie ku dobru wspólnemu wypływało z praw człowieka 
wpisanych w jego naturę, w ludzką świadomość moralną. Protestowała, 
gdy były one gwałcone przez prawa, które stanowią pewną koncesję ze 
strony ludzkich instytucji, gdy instytucje te mają charakter totalitarny. Po 
wykluczeniu w roku 1974 ze Związku Pisarzy kończy się okres jej żywe
go zaangażowania w życie społeczne. Od momentu opuszczenia organi
zacji, podobnie, jak i pozostali dysydenci, stała się wyrzutem sumienia 
dla wszystkich, którym wydawało się, że walka z systemem jest bezsen
sowna. Występowanie w obronie człowieka, „drugiego ja”, determinacja 
Czukowskiej, jej odważna postawa budziły szacunek i podziw. Publicyst
ka nie tylko walczyła o praworządność, lecz także w trosce o rozwój 
opinii publicznej tworzyła zalążki środowisk opiniotwórczych, przyczy
niła się do wzrostu świadomości politycznoprawnej i politycznej społe
czeństwa, a - jak wiadomo - zwłaszcza świadomość polityczna społe
czeństwa jest jednym z podstawowych warunków istnienia demokracji.

„Warunkiem demokracji społecznej jest demokracja prawnopolityczna, ale 
nie jest to warunek jedyny. Drugim warunkiem demokracji społecznej jest prawo
rządność, a trzecim - świadomość polityczna społeczeństwa. Równość szans 
i możliwości występuje bowiem tylko wtedy, kiedy równe szanse przyznajemy 
wszystkim wokół nas"144 145.

144 M. Król, Słownik demokracji, 1983, Wszechnica Społeczno-Polityczna, s. 9.
145 Por. A. Michnik, My, ludzie Solidarności', „Aneks” 1985, nr 37, s. 41.

Przeciw destrukcji wartości

Publicystyka Czukowskiej to publicystyka odpowiedzialności moral
nej, wymagająca właściwej perspektywy historycznej. Warto przypo
mnieć, że w latach 70. ukształtowały się trzy zasadnicze nurty w łonie 
opozycji: związany z myślą chrześcijańską reprezentowany przez Alek
sandra Sołżenicyna, liberalno-demokratyczny z Sacharowem na czele 
oraz socjalistyczny, głoszący hasło powrotu do „nieskażonego marksi- 
zmu-leninizmu”, zainicjowany przez Roja i Żoresa Miedwiediewów. Ten 
anty totalitarny kierunek oporu, reprezentowany przez znacznie różniące 
się od siebie odłamy, negował przekonanie, że „siła jest jedyną sensowną 
legitymacją władzy i fundamentem relacji międzyludzkich” .
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W sporze o demokrację pomiędzy zwolennikami autorytarnej władzy, 
podważającymi zarówno same zasady demokracji, jak i wielopartyjny 
system w wyborach parlamentarnych, a odłamem socjalistów, głoszących 
pluralistyczny, demokratyczny socjalizm, pisarka nie zajęła wyraźnego 
stanowiska. Pomimo żywej reakcji na łamanie praw wolnościowych 
i indywidualnych człowieka, wypaczenia w życiu społecznym, co od
zwierciedliło się w jej artykułach publicystycznych, nie znajdujemy do
statecznych podstaw, by działalność Czukowskiej bezpośrednio włączyć 
w polityczny ruch obrony praw człowieka. Apele zawarte przede wszyst
kim w jej listach otwartych, które - jak zaznaczono wyżej - pokrywają 
się z datami kolejnych etapów w rozwoju ruchu społecznego, świadczą 
ojej własnym stanowisku i szczególnym znaczeniu tej publicystyki.

Trafna ocena sytuacji polityczno-społecznej pozwalała Czukowskiej 
dostrzec i określić zakres koniecznych zmian. W totalitaryzmie monizm 
prawa publicznego (władza określa wszelkie przejawy życia w państwie) 
rzutuje na sposób, a właściwie: niemożliwość, realizowania się człowieka 
w wyznaczonym obszarze społecznym, ponieważ niezmienne wydaje się 
prawo - opinia publiczna generalnie służy władzy (w jej rękach znajdują 
się środki masowego przekazu), a wszystkie instytucje są podporządko
wane dyktatowi partii.

Niezależna publicystyka, związana w przypadku Czukowskiej z pro
pagowaniem nowych postaw, powinna wpływać na mentalność i moralne 
odrodzenie społeczeństwa. Moralne odrodzenie - nowe społeczeństwo - 
jest bowiem gwarantem przemian, obumierania „niemoralnej” opinii; 
równocześnie każdy protest przeciw przerostowi władzy państwowej, 
każda obrona wolności obywatelskich i praw indywidualnych demaskuje 
prześladujących, którzy wymuszają na obywatelach i społeczeństwie, pod 
pozorem ich uszczęśliwiania, by żyli według narzuconych wzorców, bez 
pragnienia wyboru ideałów. Jest to wina Inkwizytora. Ostrzegając przed 
niekontrolowanym wybuchem gniewu narodu, w artykule pod tytułem 
Gniew narodu - oprócz zawartego postulatu skanalizowania żywiołowej 
energii, nadania jej właściwego kierunku w ramach ruchu społecznego - 
publicystka podkreśla, że naród żyje i porusza się dzięki swojej we
wnętrznej energii, co w kontekście prawa powinno oznaczać prawo do 
samoobrony, do podejmowania decyzji o własnym losie.

Czukowska, zgodnie z normą moralną zbliżoną do personalistycznej, 
podzielała przekonanie, że powinność działania odnosi się do sfery po
winności afirmowania osób przez osoby.
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„Moralność w sensie neutralnym oznacza międzyosobową relację, której tre
ścią jest bezwzględna powinność afirmowania osoby - przedmiotu przez pod
miot”146.

146 T. Styczeń, Zarys etyki. Cz. I. Metaetyka, Lublin 1974, s. 153.

Pisarka traktuje człowieka jako twór relacyjny, co oznacza, że działa
nie człowieka jest wolne, niezdeterminowane przez ogniwa pośrednie np. 
ekonomię, politykę, seks itd., co wyklucza posiadanie, bądź manipulowa
nie drugim i ta relacja nosi nazwę odpowiedzialności. Jej postawa dysy
denta podpowiada, by z materii epoki wybierać to, co pozwala stać się 
tożsamym z sobą, żywym człowiekiem. Stosunek do indywidualnego 
życia, w tym duchowego, oraz zastosowanie kategorii morałno-etycznych 
przy ocenie władzy, systemu radzieckiego, pozwalają zestawić jej pozy
cję z ówczesną pozycją Aleksandra Sołżenicyna. Jego poglądy społeczno- 
polityczne, walka z komunizmem, wystąpienie przeciw totalitarnemu 
modelowi życia społecznego, postulat, aby państwo było społecznością 
opartą na chrześcijańskich wartościach moralnych oraz z racji swej 
struktury zapewniało rozwój narodowi, kształtowały ruch niezależnej 
myśli rosyjskiej. Zarówno Sołżenicyn, jak i Czukowska, jak wspomniano 
wyżej, należą do etyków i moralistów, przy czym autor Archipelagu 
uznaje Boga za źródło absolutnych wartości, natomiast poglądy Czukow- 
skiej kształtują się w nurcie tradycji platońskiej.

Warto zwrócić uwagę, że w jej listach otwartych pojawił się motyw 
niedowierzania władzy i pisarzom-ideologom. Funkcja apelacyjna mora
listów - apelują oni do społeczeństwa, wskazując na fundament moralny 
- różni się od funkcji nakazującej, która charakteryzuje pisarzy- 
-polityków. Czukowska bezpośrednio nie prezentuje koncepcji społecz
nych, nie daje gotowych recept na życie. Poszukuje płaszczyzny porozu
mienia między ludźmi, aktywnie uczestniczy w tworzeniu więzi o cha
rakterze wspólnotowym, podkreślając, że istotną rolę w tym procesie 
odgrywa wspólnota przekonań - oparta na moralności, jako czynniku 
spajającym i cementującym. Pisarka zajmuje pozycję środka, co oznacza, 
że zachowuje dystans w stosunku do przeciwstawnych orientacji świato
poglądowych; w jej postawie przejawia się otwartość wobec wartości 
humanistycznych. Poglądy reprezentowane z jednej strony przez ruch 
obrony praw człowieka uznają godność i prawa osobiste, zgodnie z Po
wszechną deklaracją praw człowieka z roku 1948, za nadrzędne. Taką 
postawę - ideę państwa prawa i demokracji parlamentarnej - reprezento
wał Sacharow. Z drugiej strony bliski był pisarce Aleksander Sołżenicyn 
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- z jego programem moralnej odnowy Rosji oraz ostrą krytyką inteligen
cji rewolucyjnej i komunistycznej.

Sołżenicyn postulował odbudowę tożsamości narodowej na gruncie 
prawosławia. Głosił - według Lucjana Suchanka147 ideę „umiarkowanej 
demokracji przedstawicielskiej i względnie autorytarnej władzy, powią
zanej z prawosławiem, co wpłynie uszlachetniająco na tę formę rzą
dów”148. Inna, niż głoszą obrońcy praw człowieka, jest również jego kon
cepcja wolności. Autor Archipelagu GUŁag nie aprobuje „koncepcji 
wolności zawartej w doktrynie praw człowieka, gdyż zbyt zliberalizowa
na, może ona prowadzić do patologii”149.

147 L. Suchanek, Egzystencja jako spór idei. Emigracja rosyjska trzeciej fali, JL pol
skich studiów slawistycznych”, Warszawa 1998, Seria IX, s. 203-208.

148 Tamże, s. 206.
149 Tamże, s. 207.
150 F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w . War

szawa 1996, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, s. 39.
151 Tamże, s. 39.

Fakt, że pisarka występowała równocześnie w obronie Sołżenicyna 
i Sacharowa świadczy o wielkim uznaniu dla różnych osobowości i róż
nych światopoglądów. Jej stanowiska nie da się jednak przyporządkować 
do żadnej z dwóch prezentowanych opcji. Podobnie jak Sołżenicyn do
strzegała negatywne strony demokracji zachodniej, przy czym trudno 
pominąć fakt, że rosyjski pisarz postulował połączenie demokracji poli
tycznej z jakąś formą teokracji w życiu społeczno-obyczajowym. Czu- 
kowska była zwolennikiem użycia terminu „demokracja”, odnosząc go 
raczej do definicji filozoficznej, czyli: demokracja w rozumieniu „nowo
żytnego społeczeństwa utworzonego przez równe i autonomiczne pod
mioty, mające wolność zachowań, poglądów i wyboru takiego rodzaju 
egzystencji, jaki im się podoba”150 151. Demokrację rozumie przede wszyst
kim jako styl tworzenia polityki, który prowadzi do szerszego udziału 
obywateli w życiu publicznym. Wiąże go z zasadą sprawiedliwości spo
łecznej. W swojej publicystyce podkreśla, że szczególnie inteligencja jest 
zobowiązana do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu społecz
nym; władza natomiast powinna umożliwić takie uczestnictwo.

W odróżnieniu od klasycznego podejścia do demokracji, Sacharow, 
występując w obronie autonomii jednostki, traktuje demokrację jako „typ 
rządów opartych na wolnych wyborach, współzawodnictwie partii przy 
ubieganiu się o władzę i równych prawach dla wszystkich”15 . 
W publicystyce Czukowskiej odnajdujemy postulat prawa do wolności 
myśli, równości szans i możliwości, które wiążą się, podobnie jak 
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i u obrońców praw człowieka, z prawem do odpowiednich warunków 
życia, walką przeciw dyskryminacji prawnej w imię wolności osobistej, 
prawem do swobodnego poruszania się, wyboru miejsca zamieszkania w 
granicach danego państwa, a także opuszczenia kraju i powrotu doń lub 
emigracji. Szerokim echem odbiły się zwłaszcza jej wystąpienia przeciw 
dyskryminacji zawodowej, społecznej. Zawarty w publicystyce Czukow- 
skiej problem dojrzewania w wolności odzyskiwanej na płaszczyźnie 
praw człowieka koresponduje z myślą Andrieja Sacharowa. Według jej 
koncepcji, droga człowieka do samego siebie powinna prowadzić poprzez 
odrzucenie zachowań konformistycznych i kształtowanie duchowej 
wolności, człowiek ma prawo inicjować i tworzyć własne życie. 
Współczesny filozof ów homocentryzm definiuje następująco: człowiek 
jest siłą, jego czyste „ja” stanowi ostateczne źródło aktów i władzy152. 
Publicystka buntuje się przeciw traktowaniu człowieka w sposób 
uprzedmiotowiony, dokonywaniu za niego wyborów. Z przymusem 
i rozmyślną ingerencją innych ludzi w sferę celów i pragnień jednostki 
wiąże się pojęcie wolności negatywnej. Według H. Arendt, możliwość 
działania (być wolnym i działać - oznacza to samo) determinuje wolność 
bądź jej przeciwieństwo153.

152 Jest to pogląd Romana Ingardena, przywołany w książce W. Stróżewskiego, Istnie
nie i wartość, Kraków 1981, s. 102.

153 Por. H. Arendt, Co to jest wolność [w:] Aron- Berlin -Arendt, Trzy glosy o wolno
ści, Warszawa 1987, s. 91.

Jak z dotychczasowych rozważań wynika, wystąpienia publicystyczne 
Czukowskiej wpisują się w ogólnym zarysie w szeroką strategię obrony 
praw człowieka, i tylko w takim aspekcie można łączyć pisarkę z tym 
obozem demokracji, którego liderem na gruncie rosyjskim był Andriej 
Sacharow. Później, już na emigracji, w początkach lat 80. ten odłam re
prezentowała grupa skupiona wokół czasopisma - „Trybuny” wychodzą
cej w Paryżu (P. Litwinow, K. Ljubarski, M. Michajłow, A. Siniawski, 
B. Szragin, J. Etkind). Warto również przypomnieć przyczynę polaryzacji 
stanowisk na emigracji, gdy nurt ateistyczno-liberalny podjął polemikę ze 
stanowiskiem Sołżenicyna, zwłaszcza po opublikowaniu artykułu Sacha
row i krytyka Listu do przywódców Związku Radzieckiego z 1974 roku, 
gdzie pisarz rosyjski ujawnił zasadnicze różnice w kwestii oceny ideolo
gii w ZSRR oraz demokracji. Teksty opublikowane w zbiorze artykułów 
Spod zwalisk (Iz pod głyb) z 1974 roku wywołały wieloletnią krytykę 
Sołżenicyna, w której istotną rolę na początku lat 90. odegrała książka A. 
Janowa Idea rosyjska i rok 2000 (Russkaja idieja i 2000 god). Rozpo
częta w latach 70. dyskusja wokół demokracji w związku z trzecią falą 
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emigracyjną przeniosła się do ośrodków zagranicznych, wskazując i tu na 
zróżnicowanie stanowisk.

Michajło Michajłow w artykule Nieodpowiedzialność i bezmyślność'54 
ostro krytykował przeciwników demokracji zarówno w kręgach emigra
cyjnych, jak i wśród dysydentów w ZSRR. Autor, upatrując genezy tego 
sporu w stanowisku Sołżenicyna zawartym w Liście do przywódców, 
występuje przeciw negatywnemu stosunkowi do zachodniej demokracji, 
wyrażonemu między innymi przez wybitnych pisarzy Bukowskiego 
i Maksimowa oraz tych, którzy, jego zdaniem, wybierają ustrój autorytar
ny, krytykują rządy demokratyczne, co dla Michajłowa jest jednoznaczne 
z wystąpieniem skierowanym przeciw wyzwoleniu Rosji spod rządów 
totalitarnych i grozi w przyszłości otwartym konfliktem pomiędzy syste
mem totalitarnym a demokracją154 155. Michajłow sformułował tezę: Rosja
nie występują przeciw demokracji dlatego, że leninowski bolszewizm 
zniszczył nie tylko wieś, literaturę, kulturę, przyrodę, ale to, co najcen
niejsze - pozbawił człowieka samego pojęcia indywidualizmu, prawa do 
indywidualizmu. Przypomnieliśmy to kontrowersyjne stanowisko w celu 
uświadomienia, jak skomplikowana była w sytuacji społeczeństwa ko
munistycznego struktura opozycji i jak trudno było przedrzeć się z ha
słami o prawach człowieka i swobodach obywatelskich oraz jak wyważo
ne sądy prezentowała Lidia Korniejewna.

154 M. Михайлов, Безответственность и недомыслие, „Синтаксис” 1983, nr И, 
s. 37-56.

135 Tamże, s. 53.

To, co w latach 70. ledwie dostrzegano, z czasem zaczęło przybierać 
wyraziste kształty opozycji społeczno-politycznej. Trzeba jednak podkre
ślić, że pisarka nie identyfikowała się z żadnym z odłamów rozczłonko
wanej opozycji; podejmując apel o prawa jednostki w porządku politycz
nym, potrafiła operować kryteriami bezwzględnymi, miała pełną świa
domość, że odwołanie się wyłącznie do sfery wolności nie obejmuje ca
łego obszaru zagadnień moralno-etycznych. Jak stwierdza córka:

„(...) jej integralna świadomość sprzyjała wzrostowi zainteresowania problemem 
dobra i zla, sprawiedliwości i niesprawiedliwości, nie byl jej obojętny los otacza
jących ją ludzi, kultury, języka. W związku z tym zajmowała się polityką. Jednak 
działaczem politycznym nie była, nie obmyślała żadnego manewru, nie miała na
wyków państwowostrategicznego myślenia, zawsze broniła konkretnego człowie
ka, jego losu. Bardzo lubiła i szanowała Andrieja Dmitrijewicza Sacharowa, lecz 
to również miało swoje źródło nie w polityce, ale w jej wyobrażeniu o sprawie
dliwości. Przeciwnie, gdy Sacharow został deputowanym, znacznie rzadziej się 
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spotykali. Kiedy zaczęła się piereslrojka i można już było podpisywać i występo
wać, przestała to robić”156.

156 И. Тосунян, Завещание Люше. Воспоминая Лидию Корнеевну Чуковскую, 
„Литературная газета” 1996, 19 июня, nr. 25 (5607), s. 6.

157 Podobne zjawisko zaobserwowano na gruncie polskim; por. M.S. Halpert, Dysydent 
zrobił swoje„Forum” 1992, nr 23.

158 A. Szostek, H'okól godności, prawdy i miłości, dz.cyt., s. 42.
159 Tamże, s. 60.

Powyższy cytat świadczy o tym, że pisarka pod koniec lat 80. miała 
świadomość wyczerpania się misji rosyjskiego dysydenta157.

Liberalna inteligencja stawia wolność jako najwyższą wartość czło
wieka, a równocześnie podstawowe, niezbywalne prawo. Czukowska, 
aczkolwiek broni wolności osobistej, nie przypisuje jej najwyższej warto
ści. Opierając się na własnym doświadczeniu, wie, że w sytuacji ze
wnętrznego zniewolenia można pozostać człowiekiem wolnym, a równo
cześnie nieograniczona wolność może prowadzić do destrukcji człowie
ka. W kodeksie pisarki w rzędzie najwyższych wartości znajduje się god
ność człowieka; drugi człowiek i jego prawo do godności są wystarczają
cą wartością. Jak słusznie zauważa współczesny filozof: „Stosunek do 
osoby w aspekcie jej godności stanowi źródło specyficznie moralnej po
winności działania oraz kryterium odróżnienia dobra od zła”158. Człowiek 
jest zobowiązany do respektowania własnej godności, która wynika 
z „bycia sobą”, ale także do poszanowania godności innych osób. God
ność osoby ujawnia swą roszczeniowość wobec innych. Uznanie godno
ści wiąże się z formułą zabraniającą traktowania innych jako środka do 
własnych celów159. Gdy nie respektuje się podstawowych wartości - 
prawdy i godności człowieka, to mamy do czynienia z naruszeniem war
tości osoby ludzkiej; w konsekwencji wyrządzane jest zło w sferze mo
ralnej i społecznej. W sytuacji gdy stalinizm głęboko naruszył samą zasa
dę godności ludzkiej, pisarka starała się odnaleźć mocne jej podstawy, 
w zsekularyzowanym społeczeństwie pragnęła odbudować wiarę w czło
wieka. Wiarę tę buduje na respekcie wobec własnej godności i wobec 
godności innych osób.

„Ostatecznym uzasadnieniem moralności jest wola moralności. Trzeba pra
gnąć ją sobie wyobrazić, aby prowadziła życie i kierowała nim. Weźmy na przy
kład „wartość” jaką jest ludzka godność.

«Wszyscy ludzie są wolni i rodzą się równi pod względem godności i praw» - 
brzmi artykuł I Powszechnej deklaracji praw człowieka - (...) «Godność» nie po
winna opierać się na lotnych piaskach uzgodnień i zmieniających się większości. 
Przecież hitleryzm pokazał, że można określonej kategorii ludzi tej godności od
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mówić i wytępić ją jak robactwo. I okazało się też, że w warunkach nowoczesne
go społeczeństwa można zmobilizować w tym celu większość ludzi, uruchamiając 
jednocześnie - jako narzędzie jego realizacji - wysoce skomplikowany mecha
nizm społeczny. Tak więc nie ma godności ludzkiej, ona tylko obowiązuje. 
1 tylko o tyle i tam, gdzie obowiązuje, również jest. Jeśli ustawa zasadnicza Repu
bliki Federalnej określa godność człowieka jako «nienaruszalną» i jednocześnie 
odmawia demokratycznej większości prawa do decydowania o niej, to jest to pró
ba ustanowienia świętego tabu w zsekularyzowanym świecie. Społeczna decyzja 
przekształcona zostaje w sprawę, która odtąd nie powinna podlegać społecznej 
decyzji. Jest to próba zakorzenienia godności nie tylko w społecznej wyobraźni, 
lecz również w Bogu - a dokładniej w tym - co z Boga jeszcze pozostało, 
w ostatecznej instancji uzasadniającej, w czymś na kształt werdyktu rozumu mo
ralnego”160.

160 R. Safranski, Z/o. Dramat wolności, przeł. ł. Kania, Warszawa 1999, Czytelnik, 
s. 254-255.

161 Por. А. Михник, Польский диалог: Церковь - Левые. Перевод с польского 
Н. Горбаневской, London 1980, Overseas Publications Interchange Ltd., s. 10.

Publicystyka Czukowskiej nosi znamiona historycznej chwili - jest to 
myśl morałno-społeczna zrodzona pod wpływem bieżących wydarzeń. 
W relacji: prawda o rzeczach - opinia publiczna zwykle przegrywa praw
da, najważniejszym postulatem przeto jest głoszenie prawdy we wszyst
kich jej aspektach, tym bardziej że państwo sowieckie zmuszało do wyra
żania publicznej aprobaty wobec tego, co powszechnie uważano za kłam
stwo. Lidia Komiejewna przyjmowała odpowiedzialność za życie spo
łeczne, świadomie podejmując decyzję uczestnictwa w nim. W swojej 
publicystyce wskazywała na dwa plany: uczestnictwo w duchu wolności 
w porządku prawnym, oparte na sprzeciwie wobec władz (prawo wyraże
nia sprzeciwu), oraz uczestnictwo w duchu solidarności budowanej 
w relacji osoby do osoby, (koleżeństwo, przyjaźń, inne formy znajomo
ści), we wspólnym tworzeniu dobra; ten typ uczestnictwa ma charakter 
personalistyczny - człowiek stanowi wartość, jego godność osobowa jest 
nienaruszalna, nie można go sprowadzić do żadnej kategorii, rzeczy. 
Równocześnie wspólnota oparta na przyjaźni, wspólnota środowiskowa 
stanowiły zawsze dla pisarki ten rodzaj odpowiedzialności, który jest 
także odpowiedzią na wypełnienie swego powołania. O ile odeszły 
w przeszłość jej polityczne ideały, nie do końca zresztą sformułowane 
(nie uwzględniały one radykalnych rozstrzygnięć - skłonna była bowiem 
dostrzegać perspektywę ewolucyjnych przemian systemu, podobnie jak 
niektórzy przedstawiciele nurtu lewicowego w latach 70. przywołujący 
idee demokratycznego socjalizmu lub antytotalitamego socjalizmu161) - 
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o tyle stawiane prze pisarkę kwestie moralne i etyczne zachowały swoją 
moc, choć epoka, która je zrodziła, już dawno została zamknięta. Oczy
wiście pozostaje kwestią otwartą, czy laicki humanizm stanowi nadal 
dostateczną alternatywę przetrwania dla współczesnego człowieka.

Czukowska przejęła etyczne podstawy metafizyki, choć jej życie du
chowe rozwijało się poza horyzontem transcendencji. Podobnie w zlaicy
zowanym pokoleniu lat 60. wymiar morałno-etyczny mógł stanowić prze
słankę zbliżenia lewicy laickiej i chrześcijaństwa. Imperatyw moralny 
i postawa aktywnej odpowiedzialności za losy społeczeństwa rosyjskiego, 
zmierzająca do przełamania strachu, tworzyły nowy opozycyjny etos. 
Publicystyka Lidii Komiejewny współtworzyła go, gdyż zawierała praw
dę o człowieku, który nie uległ ideologii, jest istotą wolną, zdolną 
i uprawnioną do tego, by w konfrontacji z programowo ateistycznym 
marksizmem kształtować swe życie, odzyskując ludzką godność i pod
miotowość. Spór o podstawowe prawa osoby ludzkiej - to spór o zago
spodarowanie przestrzeni wolności związanej z systemem wartości. Pi
sarka występuje przeciw złu Jako jednej z opcji ludzkiej wolności”162; 
postrzega człowieka w jego transcendującej istocie.

R. Safranski, Zło. Dramat wolności, dz.cyt., s. 290.162





Część czwarta

W STRONĘ TRANSCENDENCJI 
POEZJA LIDII CZUKOWSKIEJ

Model poezji i poety

Wypowiadając się na temat własnej twórczości poetyckiej, Lidia Kor- 
niejewna wspomina:

„Piszę wiersze przez cale swoje życic, od dzieciństwa, od czasu, kiedy siebie 
pamiętam (...) W drukowaniu przeszkadzała mi nie tyle cenzura (chociaż oczywi
ście cenzura nie przepuściłaby ani jednej linijki), ile przede wszystkim miłość do 
cudzych wierszy. W porównaniu z cudzymi, ukochanymi, własne wydawały mi 
się - i wydają nadal - ledwie poprawne. W końcu jednak postanowiłam spraw
dzić, jak będą odbierane przez czytelnika” .

Pierwsze książkowe wydanie jej poezji Po tej stronie śmierci. 
(Z dziennika 1936—1976), {Po etu storonu smierti. (Iz dniewnika 1936- 
1976)) ukazało się w Paryżu w 1978 roku w wydawnictwie YMCA- 
PRESS i w ZSRR było niedostępne. Oddzielne wiersze drukowano 
w kraju pod koniec lat 80. i na początku 90. na łamach czasopism 
literackich i w ich wydawnictwach1 2. Pełna edycja poezji ukazała się 
w wydawnictwie Gorizont w roku 1992 w nakładzie 5000 egzemplarzy3. 
Wiersze Czukowskiej w układzie cyklicznym od 1938 do 1990 roku 
zawiera także dwutomowe pośmiertne wydanie utworów Lidii 
Komiejewny z 2000 roku4.

1 Л. Чуковская, Я слышу памяти шорох”. Горизонт” 1990, nr 7, s. 47.
2 Рог. Сверстнику, „Новый мир” 1989, nr 2, s. 33; Я слышу памяти шорох 

„Горизонт” 1990, nr 7, s. 47-54; Сверстнику, Москва 1991, Библиотека „Огонек”, 
s. 44-46.

3 Л. Чуковская, Стихотворения, Москва 1992, Горизонт.
4 Л. Чуковская, Стихотворения [w:] Сочинения в 2 томах, Москва 2000, 

„Гудьял-Пресс”, t. 2, s. 306-356, 380-383. Do tego wydania będziemy się odwoływać 
w tekście, oznaczając w nawiasie stronę.
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Lidia Czukowska jest autorką 142 utworów poetyckich, przy czym 
w pierwszym wydaniu paryskim pojawiło się 108 wierszy pochodzących 
z lat 1936-1976. Największy zbiór, zatytułowany Wiersze, zawiera 113 
tytułów; w tym większość opublikowanych wcześniej w wydaniu pary
skim, ale i nowe utwory pisane pomiędzy 1976 a 1990 rokiem. Wiersze 
w wydaniu dwutomowym przygotowano według tego właśnie zbioru. 
Wiele z nich opatrzono dokładną datą powstania. Warto również zauwa
żyć, że większość wierszy występuje bez tytułu.

Zbiór Po tej stronie śmierci poprzedza epigraf zaczerpnięty z Borisa 
Pasternaka: „Przywrócić życie, stanąć naprzeciw, twarzą w twarz”. Wy- 
daje się on bardziej czytelny, gdy koncepcję liryki Czukowskiej odnie
siemy do tego okresu w twórczości poety, kiedy traktował wiersz jako 
wyraz przeżyć, uczuć, odkrywał wzniosłą wartość życia (a nie tylko ro
dzaj „gry” poetyckiej czy, ogólnie, estetyzację istnienia), co koresponduje 
z typem poezji, którą Cwietajewa określa w swoim eseju Poeci z historią 
i poeci bez historii (Poety s isforijej i poety bez istorii) jako „czysta liry
ka”. W przypadku czystej liryki wiersze i los twórcy stanowią jedną ca
łość. Poetka, wprowadzając rozróżnienie pomiędzy geniuszem (Puszkin) 
a geniuszem lirycznym (Pasternak), definiuje czystą lirykę jako formę 
zapisu wyłącznie naszych snów i wrażeń: „Im większy liryk, tym bardziej 
czysty zapis”5 6 7.

5 M. Цветаева, Поэты с историей и поэты без истории. Перевод 
с сербскохорватского О. Кутасовой [w:] Соченения, Минск 1989, Народная асвета, 
t. II, s. 379—409.

6 Tamże, s. 383.
7 Tamże, s. 385.

Ten typ genialności charakteryzuje zamkniętość, geniusz jest skazany 
na samego siebie. Czysta liryka buduje na uczuciach:

„Czysta liryka żyje uczuciami. Uczucia zawsze są te same. Uczucia się nie 
rozwijają, nie mają własnej logiki. Występują bez określonego następstwa. Są 
nam dane od razu, w całości, wszystkie uczucia, których kiedyś będzie nam są
dzone doświadczyć (...). Uczucia (podobnie jak dzieciństwo - człowieka, narodu, 
planety) od początku występują w skali maksimum, a u wielkich ludzi i poetów 
pozostająna zawsze tylko w skali maksimum" .

Cwietajewa traktuje uczucie jako centrum nie tylko dlatego, iż zaj
muje centralną pozycję, ośrodek krystalizujący w tego typu liryce, lecz 
z tego powodu, że samo stanowi centrum dla siebie, magiczny, zamknięty 
krąg, utożsamia poetyckie ,Ja” z tajnym źródłem natury poety - odkry
waniem i wyrażaniem snów (snowidczeskoje ,ja"). Każdy poeta ma dar 
widzenia, różnica polega natomiast na tym, jakie jawią mu się sny. Warto 
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również podkreślić, że według Cwietajewej, cały świat empiryczny jest 
dla tego typu poetów „obcym ciałem". Pasternak, jako wybitny przedsta
wiciel „czystej liryki”, zatoczył ogromny krąg - tym kręgiem jest przyro
da:

„Pastemakowska przyroda, jedyna w swoim rodzaju: To nie podstawa rzeczy. 
To nie on (autor).
To nie ona (obiekt).
1 nawet nie ono (bóstwo).

Pastemakowska przyroda - to tylko ona sama w sobie i nic innego. Ona - sa
ma - jest aktorem. Przed Pasternakiem przyroda jawiła się poprzez człowieka. 
U Pasternaka przyroda - bez człowieka, człowiek istnieje w niej na tyle, na ile jest 
wyrażona jego, człowieka, słowami. Każdy poeta może utożsamiać siebie, po
wiedzmy, z drzewem. Pasternak - sam czuje się drzewem. (...) Pasternaka cha
rakteryzuje nie proste istnienie (priebvwanije) w przyrodzie, lecz kategoryczna 
konieczność istnienia (trwania) w niej” .

Taka jedność z przyrodą nie jest cechą poezji Lidii Czukowskiej; cho
dzi o inne przywołanie życia i dany jej został inny dar poezji. Poetka 
sięga do tradycyjnej interpretacji Natury. W jej ujęciu, przyroda uznana 
za byt, włączona w prawa działające w przyziemnej rzeczywistości, 
z którą jest identyfikowana, zakreśla krąg zamykający się w eschatolo
gicznym, odwiecznym pragnieniu ludzkości - przeniknięcia do tego, co 
niepoznawalne, co kryje się po tamtej stronie. Wędrówka w krainę 
umarłych, próba przeniknięcia w obszary nieznane, niewiadome, jest 
równocześnie wędrówką poetki w głąb samej siebie, poszukiwaniem 
tego, co nie rozpadło się w gruzy, ma znamiona nieprzemijalności 
¡wieczności: szczęścia i miłości, prawdy i nadziei, śmierci wobec nie
śmiertelności, pamięci w świecie milczenia, tj. wartości absolutnych. 
Człowiek jest jednak w jej świecie ograniczony przez irracjonalne siły.

Już pierwszy, zawarty w tomiku Po tej stronie, wiersz pochodzący 
z roku 1936 Pomyśl, a ono tuż za domami (Podumaj, ono za domami) 
wyraża przeczucie jakiejś nieuchronności losu. „Ja” liryczne, pełne rado
ści, cichego szczęścia, poprzez swój stan duchowy oddaje nastrój tamtej 
odległej chwili i tylko w tym sensie można mówić o charakterze autobio
graficznym wiersza:

Подумай, оно за домами
Там близко. Один поворот
Со мной и с тобой, вместе с нами, *

Tamże, s. 396.
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Оно вместе с нами живёт.
И может, песни поет.

9 
Ленинград 1936

W wierszu tym pojawiają się złowieszcze słowa Jeden zwrot” - 
szczęście, które przyszło nieoczekiwanie, przepowiada młodej poetce 
w sposób paradoksalny przyszłe niepowodzenia, tragedię. Nagła, ostra 
zmiana sytuacji (odin poworot) nabiera tu symbolicznej głębi, sugeruje 
możliwość radykalnej zmiany losu. Pojawiające się w podtekście słowo 
„nagle” może występować bezpośrednio; tak jest w wierszu z połowy 
lat 40. Zranione skrzydła zwisają (Izranięny krylja, powisli)9 10, gdzie 
i wdrug zwiastuje zmianę na lepsze, radość, ale są to rzadkie przypadki - 
najczęściej nagła zmiana losu sugeruje nieszczęście:

9 Wiersz ten nie wszedł do cyklu utworów opublikowanych w roku 2000; znajduje się 
w paryskim wydaniu poezji Czukowskiej - YMCA-PRESS, Paryż 1978, s. 9.

10 Warto w tym miejscu zauważyć, że Czukowska mieszkała: У пяти углов.

Никак за угол тот не завернуть,
Где страшные меня настигли вести.

(325)

pisze w wierszu z lutego 1946 roku, rozpoczynającym się od słów Tak 
bym chciała uciec od samej siebie {Mnie b wyrwał ’sja chotiełos ’ iz sieb- 
ja).

W utworze Leningrad - Moskwa (1956) zakręt oznacza zmianę kursu 
politycznego, zakręt historyczny, na którym znalazł się kraj, i wiarę poet
ki w jakąś nową, lepszą rzeczywistość. Należy w tym kontekście zauwa
żyć, że towarzysząca od początku jej twórczości nuta tragiczna ma głębo
kie podłoże autobiograficzne. Tragizm liryki Czukowskiej wynika przede 
wszystkim z jej rozbitego, trudnego życia, którego nie potrafiła sobie 
ułożyć po stracie męża, o czym świadczą głęboko osobiste, intymne wy
znania poetki.

Nagła zmiana sytuacji życiowej kojarzy się z perypetią wyznaczającą 
los bohaterów tragedii. Warto w tym kontekście podkreślić, że od począt
ku w świecie poezji Czukowskiej rządzi nieokreślona siła, we wczesnych 
wierszach nazywa się ją śmiercią {gibiel), niemą nocą {niemaja nocz’), 
jak np. we Fragmencie z poematu {Otrywok iż poemy). Radykalna prze
miana losu stawia ,ja” liryczne w rzędzie postaci tragicznych, wobec 
coraz to nowych wyzwań jego działania są zdeterminowane, choć nie zna 
jeszcze atrybutów owego fatum. Jest to sytuacja wyjściowa, w której 
liryczne ,Ja” sytuuje się nie tylko w rzeczywistości tu i teraz, ale i wobec 
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wyższego porządku świata. Tym, co zbliża bohatera poezji Czukowskiej 
do postaci tragicznej, jest wysokość jako cecha istnienia.

Cwietajewa w swoich rozważaniach na temat charakteru i psychologii 
twórczości poetyckiej dzieli poetów na trzy kategorie: wybitny (bolszoj), 
wielki (wielikij), wysoki (wysokij), i charakteryzuje każdą z nich. Ten, kto 
posiada wybitny talent poetycki, jest wybitnym poetą. Wielkiego poetę 
cechuje, obok wybitnego talentu, wybitna osobowość - rozum, dusza, 
wola, zespolone w jeden dar poetycki. Wysoki poeta nie musi być poetą 
wybitnym, wystarcza mu skromniejszy talent. Cechą wielkości jest dar 
równoważenia przeciwieństw. Cwietajewa w sposób obrazowy opisuje te 
proporcje: dąb jest wielki, cyprys - wysoki. Twórca genialny (Puszkin, 
Goethe, Szekspir) jest silnie zakorzeniony, równoważy przeciwieństwa, 
cechuje go harmonia.

Wysokość jako cecha istnienia jest szczególnie widoczna na przykła
dzie żyrafy, istoty jednego wymiaru - „własnej szyi, żyrafa jest szyją”. 
Właśnie ta cecha - jeden wymiar egzystencji czy też wybór drogi poetyc
kiej, gdzie najważniejsze są doświadczenia życiowe, egzystencjalne - 
najpełniej określa typ poezji Czukowskiej.

Wysokość, traktowana na zasadzie dominanty strukturalnej, nie ozna
cza jednak, według Cwietajewej, rozległości horyzontu, raczej ograni
czony punkt widzenia, wyłącznie jeden aspekt oglądu świata, który pod
kreśla zamkniętość jako wyróżniający atrybut świata przedstawionego.

Próba określenia przez Czukowską, czym jest poezja, wiąże się z wy
sokością rozumianą w sposób tradycyjny; z pragnieniem poetki wkrocze
nia w wieczność - by poprzez doświadczenie czasu przeszłego zrozu
mieć, oswoić, ukazać obecną rzeczywistość w innej perspektywie niż ta, 
jaką dawało jej doświadczenie życiowe, a równocześnie odpowiadać na 
wyzwania aktualnej rzeczywistości.

W jednym z pierwszych utworów poetyckich, w wierszu Na takiej 
drodze, drodze wysokiej (Na takom puti, puti wysokoni), autorka jest 
świadoma, że tam, gdzie istnieje wysoki ideał, na takiej drodze trudno 
znaleźć szczęście; nie trzeba być wcale prorokiem, by przewidzieć zagro
żenia. Podmiot liryczny wyraża jednak nadzieję, że na drodze swego 
przeznaczenia osiągnie „sławną zdobycz” i usłyszą jego głos. Najważ
niejsze dla poetki - doświadczenie egzystencjalne - wyraźnie podpowia
da klęskę:

Нет, под мертвой пулей мертвый ляжет,
Чтобы не видел и не говорил.
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W poezji Czukowskiej jakaś tajemnicza siła kieruje biegiem spraw 
i życiem ludzkim, a jednocześnie prawda o człowieku i świecie przesuwa 
się ku regionom osobistym, ku jednostkowym doświadczeniom autor
skiego ,ja”. Poetka i jej życie stają się kluczem do rozwiązania zagadki 
otaczającego świata. Katastrofa, jaką było aresztowanie męża, i w ogóle 
rok 1937, a potem II wojna światowa, przetransponowana na język po
etycki, urasta do rangi kataklizmu, który spustoszył dotychczasowy świat, 
podzielił go na „przedtem” i „teraz”; poetka nie chce jutra - przyszłości, 
bo ono wiąże się z przeczuciem nowych zagrożeń. We wczesnej poezji 
autorka nawet nie konkretyzuje, nie nazywa tego faktu (terror 1937); co 
więcej, jest to rzeczywistość, której nie jest w stanie nazwać:

Она томится без названия
То место, та немая ночь

И бомбам не взорвать молчанья! 
молчать невмочь и петь невмочь.

(319-320)

chociaż każdy utwór napisany po tej dacie zawiera w koncepcji człowie
ka ślad owego tragicznego pęknięcia, niezadowolenia z siebie, własnej 
postawy wobec terroru, a nawet pojawiają się u bohatera lirycznego wy
rzuty sumienia. Dynamika obrazu nocy wiąże się ze stanem zatrzymania 
egzystencji pod wpływem strachu, na skutek tragicznej przeszłości oraz 
w obliczu niepewnego jutra.

Sygnalizowana we wspomnianym wyżej wierszu wątpliwość, czy na 
tej wysokiej drodze można wypełnić swoje życiowe powołanie, przeradza 
się w pewność przegranej w utworze z roku 1942 Już o niczym na świecie 
(Uże ni o czem na swietie).

Уже ни о чем на свете
Пожалуй, нельзя говорить.
Уже обо всем на свете
Следует помолчать.
Это счастливые люди
С горя могли пить 
Или кричать от боли 
Или стихами стонать.

Występujący tu motyw rozczarowania, bezsilności, zwykle w poezji 
Czukowskiej kojarzony z igraszką losu, co przypomina starożytne fatum 
- bezradność wobec losu i ogromu nieszczęść, które przytłaczają ponad 
miarę, oznacza tutaj również zakaz sprzeciwiania się irracjonalnej sile; 
a także niemoc twórczą - milczenie poety, który uzmysławia motyw
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„zakneblowanych ust”. Zły los zabiera nie tylko tych, których kochała, 
ale odbiera jej nawet głos. We Fragmencie z poematu (Otrywok iz poemy, 
1943-1944) autorka wskazuje na stan wewnętrznego rozdarcia: „nie mo
że ani milczeć, ani śpiewać”, choć jej zwęglone wargi - niemotoj obu- 
glennyje guby muszą przywołać newskie wspomnienia, przemilczaną 
katastrofę (1937), co nakazuje imperatyw moralny na drodze dochodzenia 
poetki do obiektywnej prawdy. Podobnie w wierszu Zranione skrzydła, 
zwisają (Izranieny krylja, powisli, 1945), jak ptak z podciętymi skrzy
dłami, pozbawiona możliwości lotu, nie tylko nie może wyrazić swoich 
uczuć, ale świadomie odwraca się od rzeczywistości:

Изранены крылья, повисли. 
Глаза не хотят, не глядят...

Milczenie (niemota) ma jeszcze dodatkowe konotacje w liryce Czu
kowskiej łączy się z ciszą, martwotą, chłodem mogiły, zlodowaceniem, 
mrozem - podstawowymi wyróżnikami świata poetyckiego.

Akt egzystencjalnego ,ja”, którego istotę stanowi przekroczenie no
wej rzeczywistości i odkrywanie w niej sensu własnego istnienia łączy się 
z punktem przełomowym w życiu poetki, która wyrusza w drogę by zna
leźć bratnią duszę, odkryć wyższy porządek.

Refleksji nad złym porządkiem świata, w którym podmiot musi egzy
stować, towarzyszy przekonanie o misyjności poety, charyzmie słowa. 
Słowo poczęte w pamięci i zrodzone poprzez akt twórczy łączy los tych, 
co odeszli, z realną rzeczywistością „martwego czasu”.

W momencie wyciszenia emocji, gdy „ja” liryczne porównuje swój 
los do podobnego losu innych ludzi, rozlega się znowu wezwanie do 
wysokiego lotu (sud'bu wysokuju zowiesz). Choć broni się przed tym, 
wie, że losu oszukać nie można, jak twierdzi w wierszu Oddałam się 
ciszy (Uże japriedałas ’pokoju).

Poetka nie posiada ani daru odczytywania znaków tu i teraz, ani pro
rokowania przyszłości, np. w wierszu Być może, ta brzoza (Byt’ możet, 
eta bierioza, 1940), niepewna dnia jutrzejszego, targana złymi przeczu
ciami, wrażliwa na każdą zmianę, z niepokojem pyta los, jakie dosięgną 
jąjeszcze nieszczęścia :

Чем попотчует нынче? Какое еще поднесет
Неизвестное блюдо с приправой родной клеветы?
В чьем бреду окровавленном и кого оболжет и сожрет?
Как названье грядущей беды?

(307)
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Jest to pytanie retoryczne, nieszczęście, cierpienie są współczynnika
mi jej świadomości. Nieszczęście stało się dla poetki momentem zwrot
nym, usprawiedliwiało prawo do nieakceptowania wrogiej rzeczywisto
ści, stanowiło postawę istnienia. Nie porzuca zatem marzeń o wysokim 
locie, to pamięć o zmarłych każę w ich krainie szukać ukojenia. W wier
szu z roku 1944 roku Opowiemy, jeszcze opowiemy (My rasskażem, my 
jeszcze rasskażem), to, co wydawało się poetce niemożliwe pod koniec lat 
30., ma szansę spełnienia. Pojawia się wiara w sprawczą siłę słowa, które 
zaleczy rany, odbuduje świat dawnych wartości, a przede wszystkim 
przerwie zmowę milczenia. Nadzieja na wysoki ideał poezji kojarzy się 
z gotowością służenia prawdzie; jest to nawiązanie do rosyjskiej tradycji 
dziewiętnastowiecznej, Czukowska usuwa jednak dylemat: poeta czy 
obywatel. Problem prawdy pojawił się już w wierszu z roku 1940 Odpo
wiedź (Otwiet). Tutaj czytamy:

Живи в темноте, - но нс смей 
Бессмысленным словом позорить 
Заплаканной правды моей.

(307)

W dojrzałych utworach słowo poetki posiada moc kreowania drugiego 
życia (życia po życiu). Osiągnięcie wysokiego celu, owa „wysoka droga”, 
droga prawdy, jako przedstawienie sytuacji zgodnie z obiektywnym sta
nem rzeczy, wskazuje na określony model poezji - poezji jako faktu. 
Równocześnie autorka jest przekonana, że istnieje prawda, której należy 
służyć. W tym dążeniu do prawdy objawia się nowy, aksjologiczny wy
miar człowieka. „Ja” liryczne wyraża przekonanie, że bezboleśnie odpad- 
nie „czarny strup wspomnień”, otworzą się usta - zanim „pokryje nas 
mogiła”. Autorka długo jednak musiała czekać na spełnienie tych marzeń.

W utworze z roku 1951 Ciszą jęczy dom (Tiszinoju stoniet dom) Czu
kowska sama charakteryzuje własną poezję. Nie może nazwać jej „wyso
ką” - ani lirą, ani cyryngą (fletnią Pana), choć nie chodzi tu wyłącznie 
o samą nazwę; jej poezja jest odległym echem:

Не назову тебя высоко: „лира” 
Или „цевница”. Дело не в словах! 
Ты дальний отзвук тишины и мира 
В моих слыхавших грохоты ушах.

Pragnienie bohatera lirycznego, aby zaintonować nową pieśń, gdyż 
nie ma już czasu, cenna jest każda minuta, nadchodzi bowiem pora rozto
pów (odwilży), wyraża nadzieję na przerwanie milczenia, choć nie wia
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domo, jak długo będzie śpiewać swą pieśń, która jest odbiciem wiecznej 
ciszy i pokoju, świata tych, co odeszli, lecz pozostają nieśmiertelni.

Poetka znajduje się nadal w zaklętym kręgu niemocy, „palą ją wargi”, 
lecz nie może wymówić słowa. Świadoma swej roli:

Мне б на твое молчанье отозваться,
Мой дальний брат, мой неизвестный друг.
Величественных строек коммунизма 
Строитель жалкий, отщепенец, раб. 
Тобою власть натешилась отчизна, - 
Мой дальний друг, мой неизвестный брат! 
Я для тебя вынашиваю слово.

(331-332)

zwraca się w wierszu z roku 1953 ...Znowu cudza sława (Opjat' czużaja 
sława) do budowniczych komunizmu, odszczepieńców, niewolników, dla 
których jak matka nosi w łonie swoją poezję. Po raz pierwszy pojawia się 
tu konkretny adresat jej wierszy. Autorka wprowadza wyraz „ojczyzna” 
w formie archaicznej otczizna, a nie współczesne słowo rodina. Znajduje 
to odniesienie do odległej tradycji. Można dostrzec analogię z dziewięt
nastowiecznym wierszem Michaiła Lermontowa Ojczyzna (Rodina, 
1841), stanowiącym wyraz polemiki zarówno z koncepcją oficjalnej na
rodowości Uwarowa, jak i słowianofilską wizją ludu rosyjskiego zawartą 
w wierszu Aleksieja Chomiakowa Ojczyzna (Otczizna, 1839). W utworze 
Lermontowa pojawia się już wówczas uznane za formę przestarzałą sło
wo otczizna w sformułowaniu: „Люблю отчизну за то, что не знаю 
сам”. То przesłanie Lermontowa koresponduje ze współczesnym tek
stem.

Głębsze wniknięcie w los bohatera lirycznego ujawnia szczególną 
determinację.

Po okresie sprzeciwu wobec tajemniczego i niepoznawalnego fatum, 
które włada życiem i śmiercią, dobrem i złem, poetka pogrąża się w sytu
acji fałszywej, zawierza mu w końcu własne życie. To zaufanie, dobro
wolne poddanie się losowi zwątpienie we własne siły znalazło odbicie 
w wierszu z roku 1961 Nikt mnie nie chroni (Ja nikiem nie chranima), 
w którym wyraża przekonanie, że jeśli los zechciał ją uchronić od bomb 
i łagru, zachować jej duszę i ciało, to był w tym jakiś wyższy, choć jej 
nieznany, cel. W tym symbolicznym akcie poddania się wyższej sile cier
pienie traci swą funkcję uwznioślającą, wiara w determinizm eliminuje 
heroizm. Z kolei problem ciała i duszy i co pozostanie po śmierci, nie 
odnosi się do kwestii religijnej, życia pozagrobowego, jest to raczej jakieś 
podświadome przekonanie o nieśmiertelności, dusza należy do wiecznej 
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istoty rzeczy. Odwołanie do śmierci, odrętwienie, milczenie jest szcze
gólnym stanem zatrzymania egzystencji, który jednak udaje się poetce 
przezwyciężyć.

Dotąd miotana przez los odkrywa pewność własnego istnienia, staje 
się wreszcie sobą - „sama zasłużyłam na prawo być” pisze w wierszu 
W końcu stałam się sobą (/ na koniec sainoj soboju) z roku 1966. Ta 
świadomość zrodziła się jednak, według poetki, zbyt późno.

Stanąć na wysokości swego powołania - to nie tylko przekazać praw
dę historyczną ocalić fakty i przeżycia od zapomnienia, stać się sobą ale 
i osiągnąć ten poziom samowiedzy, który pozwala określić się jej jako 
twórcy. Proces ten trwał długo, dopiero w liryce pod koniec lat 60. 
w pełni scharakteryzowała swoją Muzę. Muza smutku przemawia 
w wierszu Maleńka, słaba lira (Maleńka)a, niemoszcznaja lira, 1968). 
Utwór zawiera swoiste credo poetyckie. Poezja jest krzykiem bólu, 
a słabowita lira może wyśpiewać cały smutek świata. Autorka ożywia 
świat przedmiotów - martwy świat, wprowadzając nową kategorię, wła
ściwą dla jej świata rzeczy - głos.

Маленькая, немощная лира.
Вроде блюдца или скалки, что ли.
И на ней сыграть печали мира! 
Голосом ее кричать от боли. 
Неприметный голос, неказистый. 
Еле слышный, сброшенный со счета. 
Ну и что же! Пусть бы только чистый. 
Остальное не моя забота.

1968 (346)

Poetka nie szuka poklasku, wie, że jej głos nie zyska aprobaty, ale nie 
po to przecież tworzy, człowiek jest dla niej bytem, który ma się urze
czywistniać, spełniać, poezja jest drogą realizacji życiowego powołania.

Utwór ma wiele podtekstów, obok najważniejszego z nich - niemy 
krzyk bezbronnej istoty, który przechodzi w głos poetki ledwie słyszalny, 
przez nikogo niezauważony, głos niebrany pod uwagę - pojawia się rów
nocześnie motyw siły w słabości. Czukowska podejmuje zawarte w cier
pieniu ludzkim, w cierpieniu osoby, zaproszenie do spotkania, do dialogu, 
do solidarności, jednak generalnie nie potrafi sobie poradzić z problemem 
cierpienia w perspektywie eschatologicznej.

Obok wysokości wystąpiła pod koniec lat 60. nowa wyróżniająca jej 
lirykę cecha: czystość. Czystość przede wszystkim odnosi się w poezji 
Czukowskiej do pamięci, w ogóle przeżywania czasu, ale także do sfery 
uczuć; w wielu wierszach udaje się poetce przekazać istotę czystego 
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przeżycia, w odróżnieniu od stanów, które ulegają skażeniu. Czystość 
oznacza również dążenie do prawdy, odcięcie się od kłamstwa, wierność 
ideałom, wierność graniczącą nawet z ofiarą życia. Zawiera się tu podob
nie jak w prozie literackiej i publicystyce humanistyczna zasada docho
dzenia do prawdy jako warunku samodoskonalenia.

Postulat wzniosłości, czystości, łączy się w liryce Czukowskiej 
z wiernością. Obraz poety wiernego samemu sobie i swemu powołaniu 
splata się z postulatem miłości jako sposobu bycia w pełni swego czło
wieczeństwa. Miłość ma w poezji Czukowskiej wiele odcieni: do uko
chanego mężczyzny, dziecka (miłość macierzyńska), miasta (Leningrad), 
kraju, by wymienić najważniejsze jej aspekty. W okresie dojrzałym na
biera nowego, symbolicznego sensu. Miłość, rozumiana jako pełne odda
nie, w jej ujęciu realizuje się nie tylko poprzez zachowanie pamięci - 
ocalenie od zapomnienia, ujawnienie i wypowiedzenie pełnej prawdy 
o rzeczywistości, lecz także jako dawanie świadectwa poprzez własne 
życie, inaczej - to tylko puste frazesy. Z taką deklaracją spotykamy się 
w wierszu napisanym, gdy autorka miała prawie 70 lat - Słyszałam, sły
szałam, słyszałam te słowa (Ja słyszała, słyszała, słyszała etu słowie- 
snost"). Nawiązując do żartobliwej formy anegdoty (w późnej twórczości 
pojawiają się nikłe refleksy ironii), poetka zwraca się do towarzysza- 
-nauczyciela, jak Julia z Werony, „aby życiem płacić za słowo «ko
cham»”. Utwór ten koresponduje z czterowierszem Tak boję się prze
pięknych Pańskich fraz (Ja tak bojus' priekrasnych Waszych fraz), 
w którym autorka dostrzega, jak złudne bywają słowa i choć już tyle razy 
zwodzono ją słowami, ponownie uległa pokusie - „roztrzaskała się 
o puste słowo”.

Słowo posiada różne znaczenia w twórczości Lidii Korniejewny; naj
ważniejsze jest przekonanie o potędze mowy, słowo-czyn, jako dawanie 
świadectwa prawdzie, co z kolei stawia jej poezję codzienności w szer
szym wymiarze - wobec transcendencji. Słowo poety w aspekcie czynno
ściowym oznacza bowiem, że wiersze o samym życiu wpisują się w tra
dycje świata wielkiej poezji, czy szerzej: w tkankę kultury uznanej za 
obiektywny byt.

Pod koniec lat 60. i na początku 70. Czukowska zwraca się do współ
braci, do tych, którzy starają się uporać z podobnym bagażem doświad
czeń; oni to staną się odtąd adresatami jej poezji. Obdarza ich zaufaniem i 
znajdując zrozumienie, do nich kieruje apel: „Naucz się uśmiechać 
w więzieniu” - Wiersze do braci 1968-1971, (Stichi bratjam).

Wiele utworów zostało poświęconych konkretnym osobom, a właści
wie ich pamięci: Matwieja Bronsztejna - ...A to we śnie przyjdzie i usią
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dzie (A to wo śnie pridiet i sjadiet), Ja przez pustynną Moskwę (Ja pu- 
stynnoj Moskwoju), Zaskoczona przez wojskową pieśń (Zastignuta pie- 
sniej wojennoj), Nie śmiem nazywać miłością (Ja nie posmieju nazywat’ 
Ijubowiu), Gdzie rzucili twoje ciało? Do włazu? (Kuda oni brosili tieło 
twoje? W luk?); Komieja Czukowskiego - Rok tysiąc dziewięćset sześć
dziesiąty dziewiąty (God tysjacza szest’diesjat diewjatyj), 1 oto na po
śmiewisko światu (I wot na posmiesziszcze mira), Koniec samotności 
(Okonczeno odinoczestwo); Borisa Pastemaka - 28 października 1958 
roku (28 oktiabria 1958 goda); Anatolija Jakobsona - Pan jechał z nami, 
czy sam (Wy 5 nami jechali iii odin), Pozwól, że zetrę te niebieskie plamy! 
(Daj, ja sotru eti sinije pjatnal), jeśli wymienić najważniejszych adresa
tów.

Wiersze związane ze śmiercią tych osób łączy tematyka; wpisują się 
one w nurt klasycznej poezji filozoficzno-refleksyjnej. Josif Brodski kon
statuje:

,№ śmierć... z reguły służy autorowi nie tylko jako sposób wyrażenia swoich 
przeżyć wywołanych stratą, ale jest pretekstem do rozważań na temat ogólnego 
porządku o fenomenie śmierci jako takim. Opłakując stratę... autor opłakuje tym 
samym - w sposób bezpośredni, pośredni, niekiedy nieświadomie - samego sie
bie, intonacja tragiczna ma zawsze autobiograficzny charakter. Innymi słowy, 
każdy wiersz «na śmierć» zawiera elementy autoportretu” .

W przypadku liryki Czukowskiej, podobnie jak i w prozie, pierwszo
rzędną rolę odgrywa element autobiograficzny. Nawet w wierszach nie- 
poświęconych bezpośrednio pamięci zmarłych śmierć pojawia się jako 
dominanta tematyczna. Możemy dla przykładu wymienić następujące 
tytuły: Czyż można dojść do granic - ból nie ma granic (A położyt ’ prie- 
dieł - wied’ boli niet priedieła), Ileż to razy przyżywałam śmierć (Uż 
skol'ko raz zwala ja smiert’), Nigdy nie wrócę do domu (Ja nikogda nie 
wiemus’ domoj), Oblać się benzyną (Oblit’ siebia benzinom), Tak samo 
będą na mogile (Wot’ także budut na mogile), Umarłam, a lektor mówi 
dalej (Ja umierła, a diktor prodolżajet).

Śmierć wiąże się z lirą smutku, opłakującą tych, co bezpowrotnie ode
szli. Równocześnie utwory stawiają fundamentalne pytanie o przeznacze
nie człowieka. Poetka stara się rozwiązać te problemy na płaszczyźnie 
egzystencjalnej, charakterystyczny jest np. czterowiersz z roku 1997 Nie 
modlę się do Boga, modlę się do zmarłych (Ja nie Bogu moljus', ja 
moljus’ miertwym). Problem Boga stawia tu w konwencji ludowej hipo-

11 И. Бродский, Из нобелевской лекции 1987 г., „Стихотворения”, Таллин 1991, 
s. 157.
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staży, że gdzieś bytuje w niebiosach, lecz nie ma odniesienia do konkret
nej ludzkiej rzeczywistości, wiąże się bardziej z tradycją, dla niej zaś 
ważniejsze znaczenie ma inna forma pamięci - pamięć o zmarłych.

Я не Богу молюсь, я молюсь мертвым.
Утолите, молю, мои печали.
Бог не знает меня, он парит гордо.
Бог не знает меня, а вы - знали.

(351)

Jej muza smutku nie daje jednak odpowiedzi na fundamentalne pyta
nia. Śmierć - wieczność - życie to zamknięty krąg, z którego nie ma 
wyjścia.

Poetka już w wierszu z roku 1945 scharakteryzowała bezgłośną tęsk
notę, która będzie jej towarzyszyć przez całe życie; swojej muzie tęsk
noty, choć określiła ją jako bezdźwięczną, nadaje potężny głos - „grzmi 
jak salut armatni” - i przeciwstawia jej krzykliwą mowę propagandy:

Среди площадной и растленной -
Из всех рупоров, наизусть! ..
Ты вправду бываешь надменной,
Лишенная голоса грусть.
Беззвучная - а громче салюта.
Ты жизнь обняла, как вода-
Глубокой печали минута, 
Пока я жива - навсегда.

marzec 1945 (323-324).

Czasami, gdy ,ja” liryczne rozmija się z tęsknotą, uświadamia sobie, 
że odchodząc, tęsknota zabiera z sobą ból i rozpacz, i w gruncie rzeczy 
pozbawia wszystkiego, czym naprawdę żyje (No gorie było wsio czem ja 
żiwa była). W bólu skryta jest istota życia poetki; paradoksalnie, nosi 
w sobie ból, który jest jej życiodajną siłą.

W innym wierszu świat umierania ma konkretny wymiar, koniec 
П wojny światowej. Zwycięstwo nie budzi jednak radości, przywołuje 
wspomnienie obozów i miejsc zagłady, których istnienie, pomimo nadziei 
na lepsze jutro, powinna ocalić od zapomnienia ludzka pamięć (Słowo 
mir -a na dusze triewoga).

Слово мир - а на душе тревога.
Слово радость - на душе ни звука.
Что же ты, побойса, сердце, Бога,
Разумеешь только слово: мука?
Все стучишь: страшна зима в Нарыме.
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Бухенвальд, Норильс, Тайшет, Освенцим ".
Если б можно было память вынуть,
Не рассказывать про это детям!
Но без ладанки стучится в грудь - 
Память, трепет, пепел: не забудь!

maj 1945 (323)

Obrazowość, symbolika, elementy świata poetyckiego przypominają, 
że na poetkę należy patrzyć z perspektywy doświadczonej przez nią 
śmierci. Warto w tym kontekście przypomnieć, że fascynacja śmierciąjuż 
u modernistów rodziła się z poczucia tragizmu ludzkiej egzystencji, 
w sytuacji kryzysu wartości, gdy - jak zauważa polska badaczka:

„(...) wygasają idee, gdy słabnie tętno pragmatyki życiowej, śmierć staje się nagle 
czymś dobrze widocznym i czymś niewątpliwym, dostarcza jakiejś absolutnej 
miary rzeczy (...), jest także aktem posłuszeństwa bytowemu prawu i przynależy 
do kategorii ostatecznych (...). Wreszcie śmierć wyzwala jednostkę od istnienia, 
które jest istnieniem tragicznym, bolesnym, absurdalnym” .

Waloryzacja śmierci daleka jest od światopoglądu chrześcijańskiego; 
równocześnie estetyczno-emocjonalnej waloryzacji śmierci odpowiadała 
w tekście dekadenckim deprecjacja życia12 13 14.

12 W pierwszej wersji były wymienione w kolejności: Магадан, Потьма, Норильск, 
Освенцим.

13 Т. Walas. Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej1890-1905), Kraków 
1986, s. 189.

14 Tamże, s. 194.
15 Narzuca się analogia z postawą bohaterki mikropowieści Zanurzenie Niny Siergie- 

jewny, która zanurza się w otchłań śmierci, aby powracać stamtąd z nową perspektywą 
życia. Szerzej na ten temat piszemy w części poświęconej beletrystyce Czukowskiej.

16 Pisze o tym w Nieśmiertelności: „Но пока я туда не войду, / Я покоя нигде не 
найду”. (313)

Śmierć jako kategoria ideowo-estetyczna w poezji Czukowskiej mo
gła stanowić pewne nawiązanie do tradycji modernistycznej, wydaje się, 
że jest punktem wyjścia rozważań nad złem świata. Śmierć - kres życia 
ludzkiego jawi się jako tajemnicza, okryta mrokiem sfera, granica innego 
wymiaru istnienia, którą poetce, niczym biblijnemu Łazarzowi, udało się 
przekroczyć15. Jej „wskrzeszenie” pozostawiło wskutek zetknięcia ze 
śmiercią w wymiarze duchowym niezatarte piętno; głębokie doświadcze
nie nie pozwala poetce powrócić do normalnego życia, codziennych 
spraw16. Zmieniła się perspektywa postrzegania świata, ziemskiego czasu 
i przestrzeni. Samotność, strach i ciążący ból, ponad siły zwykłego czło
wieka, wpisane są w jej życie. Życie poetki zostało zdeterminowane 
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przez wstrząsające doświadczenie śmierci; jej egzystencja na granicy 
dwóch światów - rzeczywistości ziemskiej i wieczności, przy czym do 
żadnego z nich ostatecznie nie należy: wyrwana śmierci, nie może po
wrócić do życia - stanowi dominantę jej poezji.

W wierszu z pierwszej połowy lat 70., który można uznać także za jej 
credo poetyckie, autorka daje proste wskazówki, jak żyć. Ten program 
minimum zakłada pełne wyciszenie płaszczyzny emocjonalnej. Trzeba 
się nauczyć czterech podstawowych słów: tak - nie, nigdy - zawsze, 
i powtarzać je bez końca, póki żywa jest w człowieku dusza. Kiedy zaś 
dusza umrze, pozostaje „przeglądać obrazki z życia”, które nie jest ani 
piekłem, ani rajem, a na pewno znajdzie się jakiś surogat. Życie nie 
w pełnym wymiarze to cena przetrwania. Liryczny bohater Czukowskiej 
nie stara się zrozumieć czy oswoić świat, uważa się za jego cząstkę, nig
dy nie stoi poza albo ponad nim, ale w nim.

W wieku dojrzałym wyraźniejsze staje się widzenie własnego daru 
poetyckiego - zlodowaciały język, istnienie w stanie niebytu, życie na 
powierzchni śmierci.

Лыжная торопка спустилась к реке, 
Белая в белом.

Что мне сказать на моем языке,
Оледенелом?

Зов тишины, словно отзвук струны. 
Тронутой где-то.

Самая здесь белизна белизны 
Белого света.

(352)

W cytowanym wierszu kolor biały i wołanie ciszy, jakby odbicie po
ruszonej struny, nasuwają wyraźne asocjacje z białą przestrzenią roz
mieszczonych pod kołem polarnym łagrów.

Wczesna liryka Lidii Czukowskiej zbliża się do tonu wspomnień ele
gijnych, jest jakby rozmową poetki z samą sobą, w której próbuje odtwo
rzyć przemijające chwile. W wierszach powstałych po aresztowaniu męża 
i w czasie II wojny światowej poetka pogrąża się w sferę refleksyjnego 
zamyślenia, wypowiedź swą nasyca sugestią tego, co jest dla niej naj
trudniej wyrażalne. Jej wiersze dotykają spraw jednostkowych, a poprzez 
nie i ogólnych, choć nie mówią o tym wprost. W swej bezpośredniej, 
często osobistej intymności zwraca się ku sprawom egzystencji. Często 
pojawia się także motyw sytuacji bez wyjścia, a z nim - otchłań bytu. 
Czasem w kilku linijkach znaczy ślady własnego życia, sferę dzieciństwa, 
młodości, gorzkich doświadczeń całego pokolenia, któremu poświęciła 
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swoje dwa największe utwory poetyckie: Fragmenty poematu (Otrywki iz 
poemy), Do rówieśnika (Swierstniku). W okresie dojrzałym jest to rów
nież linia poezji lirycznej ściszonej, równocześnie zwrócona ku sprawom 
wyrażonym „po ludzku”; ma kształt wypowiedzi indywidualnej, co zbliża 
odbiorcę do osobowości ,ja” lirycznego.

Koncepcja świata poetyckiego

Pytanie o podłoże duchowe liryki Czukowskiej, obok koncepcji twór
cy, wiąże się z koncepcją człowieka i wizją świata zawartą w jej utwo
rach. Człowiek niesie cały ciężar egzystencji, jest zagrożony w swym 
istnieniu w wieloraki sposób - poprzez zły układ świata. Dopiero pełne 
rozeznanie wszystkich elementów świata przedstawionego w ich wza
jemnych powiązaniach i sprzecznościach pozwala określić osobowościo
we składniki ,ja” lirycznego. Trzeba również zauważyć, że nie dość ostra 
granica pomiędzy światem realnym i nierealnym, jawą i snem, niweluje 
w pewnym stopniu opozycję śmierć - życie. Poetka ustanawia własne, 
odmienne relacje między życiem a śmiercią prowadzi swoisty dialog ze 
śmiercią. Temat śmierci umieszcza w autorefleksyjnym planie. Śmierć 
nie jest tu nieuleczalną chorobą (choroba na śmierć), jak u Mandelsztama, 
Cwietajewej, gdzie śmierć okazuje się ważniejsza niż życie - lepiej jest 
umrzeć pełną śmiercią niż żyć pełnym życiem, ani jak u Pastemaka, 
który przeciwstawia nieuleczalnej „chorobie na śmierć” - dar życia i dar 
słowa. Poetka z trudem, przełamując własne milczenie, choć jej głos jest 
słaby, podejmuje zmagania ze śmiercią i cierpieniem w horyzoncie wła
snych doświadczeń życiowych. Bez wkroczenia w sferę transcendencji 
okazuje się jednak, że śmierć jest zamknięta na wszelką perspektywę 
sensu i nadzieję.

Świat przedstawiony charakteryzuje znoszenie opozycji między skoń- 
czonością a nieskończonością. Zdrowy rozsądek wyklucza nierozdziel- 
ność pojęć rzeczywisty - nierzeczywisty, gdyż w doświadczeniu życio
wym nierzeczywistość przeciwstawiona jest zawsze jakiejś rzeczywisto
ści. Możemy w tym przypadku, jak sądzimy, odwołać się do Heglowskiej 
koncepcji Bytu i Niczego. Tylko poprzez abstrakcję można wytłumaczyć, 
że nierzeczywistość jest tym, co stanowi jej rzeczywistość, bowiem nie
rzeczywistość to przeciwstawienie rzeczywistości; tak więc nierzeczywi
stość staje się rzeczywistością posiadającą określoną treść. Określoność 
jako taka jest negacją a nierzeczywistość negatywna przechodzi w stan 
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afirmatywny. Taka abstrakcyjna tożsamość świadomości tkwiącej w gra
nicach ludzkiego rozsądku wydaje się paradoksalna.

„Abstrakcyjna negacja, którą, jak się okazuje, byt posiada w sobie samym, 
jest właśnie tym, co wyraża zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna refleksja, kie
dy stawia znak równości między Bytem a Niczym" .

Hegel rozpatruje ten problem w nawiązaniu do zjawiska ciemności 
i jasności (widoczności). Ciemność, chociaż niewątpliwie czynna 
w świetle, jest nie tylko nieobecnością światła. Podobnie widoczność 
(jasność) stanowi pewien proces (zachodzący w oku), w którym czynnik 
negatywny ma taki sam udział, jak światło uznane za czynnik realny, 
pozytywny. Podobnie, nie można pozostać na samym Nic, w stosunku do 
którego Byt ani nie pozostaje w tyle, ani go nie wyprzedza.

Koncepcja rzeczywistości w ujęciu Czukowskiej, z uwagi na analogie, 
pozwala nawiązać do heglowskiej tezy o sprzeczności jako istocie zja
wisk. Wizja świata zawarta w jej liryce wskazuje na podstawową zbież
ność. Hegel twierdził, że w absolutnej ciemności widzimy to samo, co 
w absolutnej jasności. Zarówno jedno, jak i drugie jest czystym widze
niem Niczego. „Czyste światło i czysta ciemność to dwie pustki, które są 
jednym i tym samym”17 18. Dopiero w świetle zmąconym, ciemności rozja
śnionej, można coś rozróżnić, gdyż zmącone światło, rozjaśniona ciem
ność są tym samym bytem, określonym istnieniem. Istnienie jest proce
sem stawania się, przechodzeniem w jednię, która pozostaje odtąd ich 
podłożem, Bytu i Niczego, jako bytu określonego. W tym kontekście 
wyraźniejszy staje się sens słów poetki: „Боюсь, что свет розбудит 
душу”. {Boję się, że światło obudzi duszę) z wiersza Swiernuła w boko- 
wuju t’mu {Skręciłam w stronę, gdzie było ciemno), kiedy to ja liryczne 
pragnie zapobiec sytuacji, że stanie wobec pustki, nicości.

17 G.W.F. Hegel, Nauka logiki, przełożył i objaśnieniami opatrzył A. Landman, Kra
ków 1967, t. I, s. 122.

18 Tamże, s. 110.

Świat Czukowskiej daje się wyprowadzić z tej dialektyki. Proces dia
lektyczny polega tu na przemierzaniu przestrzeni wyznaczonej przeciw
stawnymi biegunami życie - śmierć i znajdowaniu właściwego miejsca. 
Przestrzeń poezji Czukowskiej jest pozbawiona wymiaru wertykalnego, 
przez co śmierć traci charakter transcendentny; poetka poprzez śmierć 
tłumaczy sens życia i zaciera ostrość pomiędzy tymi kategoriami. Na 
przykład w wierszu z 1942 roku Nigdy nie wrócę do domu {Я никогда не 
вернусь домой) wyraża przekonanie, że może powrócić do własnego 
domu jedynie na tych samych prawach, co umarli:
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Мертвая, равная, в город мой
Я притащусь к двери родной,
Воздух целуя милый.

(314)

Та fundamentalna opozycja życie - śmierć, co jest widoczne w póź
niejszych utworach rozmywa się; równocześnie nie ma miejsca na przy
szłość, nie ma myśli o przyszłości.

Zasada przeciwieństwa łączy się z ogólniejszą tendencją - zoriento
waniem na znoszenie opozycji, poetka nigdy jednak nie uzyskuje natural
nej harmonii. Wyobrażenie o życiu - ruchu według klasycznych, stałych 
obrazów: rzeka, strumień, droga, traci tu swoje uzasadnienia. Poetka 
mówi:

Легко струится жизнь моя,
Но жизни больше нет.

(325)

Życie i równocześnie brak życia to stan zawieszenia, z którego ,ja” 
poetyckie nie znajduje wyjścia.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, że Hegel jedynie z punktu 
widzenia działania rozpatruje sposób życia i odzwierciedlanie kryzysu 
historycznego. Działanie decyduje o wszystkim, w każdym momencie 
znosi ono pozorne antynomie i poświadcza tożsamość podmiotu i przed
miotu. Działanie realizuje przejście od tego, co subiektywne, do tego, co 
obiektywne. Absolutne rozdzielenie podmiotu od przedmiotu oznacza 
w tym przypadku teoretyczne zaniechanie wszelkiego działania, rezygna
cję z rzeczywistej wolności19.

19 Por. T. Kroński, Hegel [w:] Wybór pism, Warszawa 1966, s. 5-85.

W ujęciu Hegla, Sokrates subiektywnej wiedzy nadał walor poznaw
czy.

„Zasada Sokratesa orzeka, ze człowiek sam z siebie musi znaleźć odpowiedź 
na pytanie, co jest jego przeznaczeniem, jego celem, co jest ostatecznym celem 
świata, co jest prawdziwe, istniejące samo w sobie i dla siebie, że sam i tylko 
dzięki sobie musi dojść do prawdy. Jest to powrót świadomości do siebie samej, 
który, przeciwnie niż u sofistów, zostaje określony jako wyjście poza własną 
partykularną subiektywność. Tym samym odrzucona zostaje przypadkowość 
świadomości, kaprys, dowolność, partykularność - człowiek we własnym wnętrzu 
ma transcendencję, ma to, co istnieje samo w sobie i dla siebie. Obiektywność 
oznacza tu ogólność, która istnieje sama w sobie i dla siebie, a nie obiektywność 
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zewnętrzną; w ten sposób prawda została ustanowiona jako zapośredniczona. jako 
wytwór, jako coś ustanowionego przez myślenie’'” .

Takie odkrywanie punktu transcendującego biegunowe opozycje jest 
związane ze światem wartości i odwołanie się do tych ustaleń jest ważne 
z uwagi na koncepcję człowieka i wizję świata w liryce Czukowskiej.

Poetka stara się „sama z siebie” znaleźć odpowiedź na pytanie, co jest 
jej przeznaczeniem. Jak sugeruje tytuł pierwszego zbioru wierszy Po tej 
stronie śmierci, stara się także znaleźć sposób, w jaki człowiek wolny 
może odpowiedzieć na sytuację śmierci. Pragnie ocalić od zniszczenia 
wartości i ludzi, których kocha. Śmierć stanowi próg wyższego poznania, 
„w życie ludzkie wkracza brutalnie nicość”, rozumiana przez poetkę jako 
radykalna „granica wszelkiej możliwości czynienia dobrze, wszelkiej 
wolności ku wartościom”20 21. Doświadczenie nieskończoności łączy z pro
blematyką egzystencjalną (osamotnienie), bowiem ten, kto dotknął ta
jemnic tamtego świata, doświadczył tego, co nie jest dane żyjącym, nie 
będzie mógł nigdy powrócić do zwykłego życia, do ludzi. Są tu widocz
ne, być może, jakieś przebłyski transcendencji; generalnie, świat ten nie 
ma otwarcia na rzeczywistość nadprzyrodzoną.

20 G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, przekł. J. Grabowski i A. Landman, objaśnienia
mi opatrzył A. Landman, Kraków 1964, s. 207.

21 Por. T. Tarnowski, Człowiek i transcendencja, Kraków 1995, s. 82.

Śmierć - martwota - noc stała się w jej liryce konstytutywną cechą 
świata przedstawionego, co szczególnie widać w wierszu z roku 1990 
Nocz’ każdaja - какgornyjpieriewał. Świat ma tu charakter dwudzielny. 
Granica tkwi w świadomości podmiotu lirycznego. Nie potrafi on okre
ślić, czy spotkanie żywych z martwymi należy do sfery snu czy jawy, ma 
poczucie zawieszenia nad przepaścią.

Dzieje całego pokolenia wyznaczyło tragiczne wydarzenie 1937 roku, 
którego poetka w swoich wierszach początkowo nawet nie nazywa - 
fizyczna zagłada jednych i wtrącenie w stan powolnego umierania tych, 
co przeżyli. O wyraźnej granicy dwóch światów, gdzie zawarta jest real
ność obecnego istnienia, pisze w wierszu Od czasu, gdy żyję niczyja 
(S dech por, как ja żywu niczja'}. Jest to życie bez życia, z ostrą linią od
dzielającą przeszłość - daleką wiosnę. Linia ta odgraniczając dwie rze
czywistości, odpowiada granicznej sytuacji podmiotu.

С тех пор, как я живу ничья
В суровом вихре лет -
Легко струится жизиь моя,
Но жизни больше нет.
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Она осталась за чертой 
Далекой той весны, 
Улыбки той и песни той, 
Что в прах превращены.

maj 1945 (325)

Przypadkowość swej egzystencji łączy z tym, co okazało się stałe 
i niezmienne - ze śmiercią. Co prawda, poetka nie uchyla się przed pyta
niem o istnienie Boga, o przeznaczenie człowieka i w jej świecie pozo- 
staje miejsce na obecność Boga, ale znika Boża transcendencja. Bóg ist
nieje jako konstrukcja logiczna; podmiot liryczny, który go sam sobie 
w swojej myśli skonstruował i w spoufaleniu zapytał, dlaczego Bóg do
puścił do totalnej katastrofy, wykonuje kolejny krok w kierunku zdegra
dowania go do bytu, by móc powiedzieć - Boga nie ma, „niebo jest pu
ste”. Swoją postawę najwyraźniej określa we Fragmentach z poematu. 
Mamy tu nie tylko obrachunek z kulturą chrześcijańską w nawiązaniu do 
kontemplacji dzieł sztuki w galerii malarstwa w Ermitażu, ale i manife
stację niewiary podmiotu lirycznego. Poetka gotowa jest modlić się do 
świata przyrody i rzeczy, do zmarłych - o życie ukochanej osoby. Dekla
ratywny charakter ma wypowiedź:

Но я не верю, я не знаю,
Не верю в крест, не верю в меч. 
К тебе я руки простираю, 
О, человеческая речь!

(320)

Jest to odejście od tradycyjnej wiary przodków, zarówno od Nowego 
(krzyż), jak i od Starego Testamentu (miecz). Odrzucenie krzyża, a tym 
samym Chrystusa jako Odkupiciela i Zbawiciela ludzkości, ma związek 
z niezrozumieniem istoty cierpienia i stanowi ważny motyw w poezji 
Czukowskiej. Zerwanie z judaizmem, odrzucenie miecza - symbolu ze
msty Boga za złamane przymierze - jest także wyrazem postawy antyre- 
ligijnej. Wydaje się, że odrzucenie religii przez Czukowską- to w pew
nym stopniu odpowiedź współczesnego inteligenta rosyjskiego na zło 
w świecie. Na przełomie lat 60.-70. zaznaczył się kryzys naukowego 
ateizmu; inteligencja rosyjska, która wyrzekła się religii ojców, po okre
sie „zachwytu ateizmem”, nie znajdowała w nim dostatecznej motywacji 
dla swoich działań. Humanizm, którego mocną podstawę stanowił ateizm, 
nie wyjaśniał świata, jego istoty. Brak perspektywy wyboru ostatecznego 
celu wiąże się u poetki z faktem, że nie mogła dojść do Boga poprzez 
świat widzialny. Nie dostrzegała w otaczającej ją rzeczywistości harmo
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nii, porządku, fenomen życia zastąpiła fenomenem śmierci, a przekonanie 
„Bóg jest w nas” zostaje często wyłączone z płaszczyzny psychiki jej 
bohatera lirycznego.

Próba ustalenia stosunku poetki do metafizyki chrześcijańskiej po
zwala wyciągnąć wniosek, że świat jest wszystkim, co zachodzi; nie ob
serwujemy w nim istnienia stanów rzeczy, o jakich mówi teologia, stąd 
też na miejsce przeżyć mistycznych Czukowska wprowadza przeżycia 
estetyczne. Poetka zdradza jednak ukrytą tęsknotę za swoistą mistyką czy 
metafizyką. Problem Boga nie należał do zagadnień, o których pisała 
wcześniej, np. w Zapiskach, choć używała niekiedy stereotypowych wy
rażeń typu: „wola Boża”, „z Bożą pomocą” itd.

Lidia Korniejewna w połowie lat 70., po licznych zakrętach historii 
i doświadczeniach osobistych, wyraża myśl sformułowaną przez Piotra 
Czaadajewa w pierwszej połowie XIX wieku, że rosyjska ziemia jest 
ziemią porzuconą przez Boga. Słowa te wypowiada w kontekście kon
trowersyjnej wówczas sprawy - renowacji zabytków sakralnych w Za
gorsku. Błyszczy, wyczyszczona do blasku (Swierkniet, naczyszczennyj do 
bleska) - to krytyka perfidnego postępowania władz radzieckich - wiary 
na pokaz dla turystów zagranicznych (walutnyj kupol, zołotaja pokazu- 
cha). Poetka uważa, że szara kopuła cerkwi na tle szarego nieba i szarej 
ziemi wpisuje się najpełniej w krajobraz Rosji.

Wiara poetki, że człowiek jest miarą wszechrzeczy, kurczy się, gdy 
widzi, jak traci on panowanie nad sterem historii (terror, wojna), dziejami 
ludzkości, własnym życiem, i pojawia się kolejny raz pytanie o ostatecz
ny sens i cel, wieczność, nieskończoność i o to, co po tamtej stronie.

Pamięć o zmarłych stała się najważniejszą częścią jej doczesnego ży
cia. Podmiot liryczny często ma świadomość, że w wieku skażonym złem 
miliony zamęczonych i udręczonych ofiar okupiły swoją śmiercią trwanie 
indywidualne i narodowe. W omawianym poemacie za cenę życia uko
chanej osoby zdolna jest, podobnie jak staruszka matka, klęcząca przed 
skrzynką pocztową w nadziei na rychłą i dobrą wiadomość od syna prze
bywającego na wojnie, modlić się do wszystkiego.

Я помню осенью на Каме
Почтовый ящик над рекой,
С облупленными боками,
Весь вылинявший такой,
И вдруг старуха закрестилась
И перед ним на мостовой
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В пыль па колени опустилась -
Она ему, ему молилась, 
Письма просила у пего.

(320)

Jest to próba poszukiwania nowej religii; odrzucając wiarę przodków, 
poetka pragnie znaleźć coś, co stanowi przeciwwagę rozczarowania ate- 
izmem, odwołuje się do tradycji ludu. W Rosji już w latach 20. widoczne 
były próby pogodzenia światopoglądu religijnego ze światopoglądem 
ateistycznym i nową „socjalną prawdą”. Poetka idzie jednak inną drogą, 
drogą powrotu do pierwotnych wierzeń religijnych, będących wyrazem 
prymitywnej świadomości religijnej - do form animizmu i fetyszyzmu. 
Wyłowiona z rzeki skrzynka pocztowa staje się dla staruszki matki 
przedmiotem obdarzonym siłą magiczną, który przyniesie szczęście, 
wiadomość, że syn żyje - list od niego. Poetka skłonna jest także odna
leźć kryjówkę dla swej skołatanej duszy w przyrodzie, uważanej za byt 
wieczny. Ta (w sensie schellingiańskim) duchowa osnowa przyrody skła
nia jednak ,ja” liryczne do wiary we wszystko ogarniającego ducha 
i rzeczy obdarzone wolą. Bohater liryczny pragnie przemienić się w ka
mień, zwykły kamień staje się zatem przedmiotem obdarzonym nadnatu
ralnymi właściwościami. Podobnie, pragnienie zmiany swej natury, 
przemiany w krzak czy sikorkę, łączy się z traktowaniem zjawisk przyro
dy, roślin, ptaków, jako istot obdarzonych duszą. Jest to równocześnie 
ucieczka od bolesnej pamięci, by porzucić martwą drogę, np. w wierszu 
Tak bym chciała uciec od samej siebie (Mnie b wyrwat 'sja chotiełos' iz 
siebja 1946).

Problem Boga wystąpił także w wierszu poświęconym śmierci Paster- 
naka 28 października 1958 roku (28 oktiabr'ia 1958 goda), gdzie czyta
my: „Niechaj nie ratuje mnie Bóg, skoro jego nie uratował (Пусть не 
спасет меня Бог, если его не спас)" oraz w późniejszym, zatytułowa
nym Pocztówka (Otkrytka, 1974), gdzie konstatuje: „Nie ma wszechmo
gącego Boga / Jest spalający do cna trud (Но нет всемогущего Бога 
/А есть всесжигающий труд)".

Jak widać, istotną kwestią choć trudną do ujęcia w ramy jednoznacz
nej interpretacji, jest wizja Boga, który w poezji Czukowskiej wydaje się 
niezrozumiały, daleki od ludzkich spraw, obojętny na cierpienie, który 
milczy, gdy ludzie wzywają go na pomoc. Poetka jest przekonana 
o swoim opuszczeniu, w jej duszy rodzi się bunt. Widząc cierpienie in
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nych ludzi, pragnie znaleźć jakąś drogę dla wszystkich, lecz poza wiarą, 
poza religią'2.

22 Poetka wyraża tendencję, jaka pojawiła się wśród inteligencji ateistycznej jako wy
raz współczesnego poszukiwania Boga - bez tradycji, obrzędów, bez ksiąg świętych. Na 
ten temat pisze: M. Эпштейн, Атеизм - это духовное призвание. О Раисе Омаровне 
Габайдулиной, „Звезда” 2001, nr 4, s. 167-172.

W poezji Czukowskiej, jak się wydaje, pojawiła się forma ateizmu 
krytycznego w odniesieniu do przyczyn tłumaczących irracjonalność 
biegu historii, gdzie wobec katastrofy, wojny, prawa rozumu się załamu
ją. Świat przedstawiony Czukowskiej traci wymiar metafizyczny. Metafi
zyka ma związek z czymś, co przekracza możliwości naszego poznania, 
przybliża człowieka do twierdzenia, że Bóg istnieje, a w końcu mówi 
o Bogu jako ostatecznej racji wszelkiego bytu. Trzeba w tym miejscu 
wspomnieć o próbach dotarcia poprzez „tamten świat”, wieczność, do 
tajemnicy nieskończoności. Wiersz Czukowskiej stanowi wykładnię 
światopoglądu poetki, w którym ważną rolę odgrywa przekonanie o nie- 
rozumności świata i panowaniu w nim fatum, które przyjmuje symbo
liczną formę. Gdy świat przestaje być rozumny, uporządkowany, poetka 
zmierza do tego, by ukazać bezsensowność istnienia, bezsensowność 
ludzkich cierpień. Ontologiczna kondycja świata niesie z sobą nieuchron
ność przemijania, niszczenia, śmierci.

Nowa wiara, wiara w moc ludzkiej mowy kieruje poetkę ku odmien
nym wartościom.

Zaprezentowanej formacji duchowej ,ja” lirycznego odpowiada kon
strukcja i wymiar przestrzenny świata przedstawionego. Zorientowanie 
przestrzenne liryki Czukowskiej podkreśla związek z realną sytuacją 
poetki, pozwala usytuować podstawowe cele życia ludzkiego w układzie 
horyzontalnym. Autorka przeciwstawia górze i niebu, które są puste - 
morze i las mające charakter symboliczny - są one związane z życiem, 
z żywym światem przyrody. Woda, symbol bezmiaru możliwości, 
uzdrowienia, oczyszczenia ducha i ciała, wreszcie źródło życia, oznacza 
powrót do prawdy i porządku, sytuacji jednoznacznej i klarownej. Takie 
nawiązanie do archetypu wody ma w liryce Czukowskiej szerszy wymiar, 
zastępuje nieobecność pierwiastków boskich. Poetka zwykle obraz mo
rza, masztów, statków zestawia z ciemnymi sosnami i kołyszącym je 
wiatrem, np. w wierszu W tramwaju skutym mrozem (W tramwaje, zapie- 
czatannom morozom). W opozycji do przestrzeni morza pozostaje biała 
przestrzeń pokryta milczącym śniegiem z tajemnicą pochłoniętych przez 
nią ofiar: 22
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Какие там мысли обронены
И ветром гудят в проводах.
Какие там судьбы схоронены
В широких безмолвных снегах.

(327)

konstatuje w wierszu W jakiej kolejce stałam (Kakuju ja oczeried’ wy- 
stojała) z roku 1947 roku, a warto tu dodać, choć sama autorka o tym nie 
wspomina, że chodzi jej o szczególną kolejkę - przed prokuraturą i wię
zieniami. W ogóle, poetka w sposób aluzyjny dotyka faktów, np. data 
1937 pojawia się dopiero w wierszu z 1951 roku.

W liryce Czukowskiej widoczne są wyraźne oznaki katastrofizmu. 
Wysuwanie śmierci wiąże się w aspekcie inwersyjnym, negatywnym, 
z deprecjacją zasady bycia, istnienia człowieka. Równocześnie kryzys 
teraźniejszości ujawnia się jako rezultat zerwania z przeszłością. Właśnie 
zapomniana przeszłość zapowiada i poprzedza kryzys teraźniejszości, 
która jest pozbawiona sensu. Powszechna wegetacja, życie z dnia na 
dzień powoduje, że wszystko zlewa się w jeden mroczny dzień. Przeko
nanie o nieuchronnej klęsce, niewiara w możliwość zmiany losu jest wy
rażona jasno i brzmi tragicznie. Fakt przynależności do tego świata jest 
skazaniem na uczestnictwo w zdeterminowanej przez siły fatum katastro
fie. Stopniowo fatalna siła zyskuje konkretny wyraz, poprzez świat od
wróconych wartości i znaczeń poetka odkrywa funkcję artystycznej per
sonifikacji tej niszczącej siły - w systemie totalitarnym.

Poezja versus proza

Poezja Czukowskiej jest to „świat autorski”, gdzie ,ja” poety łączy 
wszystkie linie, zespala to, co istotne, w jedną autonomiczną całość, 
można więc powiedzieć, że wszystkie utwory poetyckie tworzą jeden 
wielki tekst.

We wczesnej twórczości świat poetycki, z reguły martwy, to świat 
śmiertelnego milczenia, gdzie nawet wybuch bomby „nie może przerwać 
ciszy” {Fragmenty z poematu). Przestrzeń pusta i martwa była jedną 
z obrazowych analogii śmierci i nicości. Podobne cechy posiada świat 
wygnania z czasów ewakuacji, równie martwy dla poetki, choć z przera
żeniem dostrzega tu oznaki normalnego życia - głośne zachowanie tłu
mu, wyraźna gestykulacja, ruch, gwar w wierszu Jakie to straszne, ist
nieją jeszcze żywi. Obraz topoli trzęsącej się nie ze strachu, lecz od po
dmuchu wiatru, wydaje się tu czymś niezwykłym, zaskakującym.
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Obczyzna, świat cudzy, gdzie łatwiej umrzeć, niż żyć, jest nacecho
wana śmiercią, np. w wierszu Jesień (Osień) napisanym w roku 1943, 
topole stojące rzędem przypominają płyty nagrobne. Czytamy tu:

Так зловеще молчат тополя.
Словно памятники надмогильные
Впрок воздвигла и эта земля.

(314)

Podobnie w wierszu Na obcej ziemi lżej umrzeć (Na czużoj ziemie 
umieriet' legko) zawarte jest przesłanie bólu i rozpaczy, i choć nie ma 
miejsc, które bezpośrednio ranią, a „bawiąca się, jak dziecko, we mgle 
gwiazdami” noc nie zna twojego nieszczęścia - jest to ziemia bez pamię
ci, ale i bez nadziei.

W większości utworów kategoria życia wiąże się ze wspomnieniami, 
a szczęśliwy czas sygnalizuje kolorystyka. Błękit np. zarezerwowany jest 
dla ukochanego miasta Leningradu - błękitne szczęście: Leningrad, lazu
rowe niebo, błękitny meczet, błękitne fale Newy. W czterowierszu z roku 
1944 błękit i obraz meczetu są takie same, jak we Fragmentach:

А там мечеть. Ее голубизна 
Сверкающая, светлая такая. 
Почти совсем на небе не видна 
Такая же, как небо, голубая.

W utworze napisanym w czasie ewakuacji Róże Taszkientu w kokiete
ryjnie delikatnym śniegu (Taszkientskije rozy w kokietliwo-chrupkom 
śniegu) ,ja” liryczne wskazuje na „bluźnierczy błękit” i „oszukańczą siłę 
obcego piękna”. Z kolei kolor zielony oznacza pewną stabilizację pod
miotu lirycznego, oderwanie od bólu i rozpaczy, próbę akceptacji ota
czającego świata. Występuje zieleń mogiły, zieleniejące słowo - np. 
w wierszu Cmentarz w Leningradzie (Kladbiszcze w Leningradie). Po
dobną funkcję pełni biały śnieg na ulicach Moskwy, choć zasadniczo biel 
ma odmienną konotację.

W poezji Lidii Czukowskiej stała metafora droga - życie zostaje od
mieniona, gdyż teraźniejszość poprzedza sytuacja lub stan wewnętrzny 
podmiotu lirycznego — „były stan świata”. Jak sama pisze, jest to biezdo- 
rożnyj put' - droga bez drogi. Konfliktowi na osi dawniej - dziś odpo
wiada życie realne, które było tam i wtedy, i życie pozorne - obecnie. 
„Ja” poety łączy związek krwi z tamtym światem. Najważniejsze jest to, 
co po tamtej stronie. U Czukowskiej poznawanie świata, nieukierunko- 
wana wędrówka, gdzie dwa plany rzeczywistości się przenikają, jawi się 
jako beznadziejna egzystencja ludzka. Świat, gdy jednostka traci orienta
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cję, prowadzi do jej unicestwienia, co stoi w sprzeczności z afirmacją 
samej prawdy istnienia. Krytyka zjawisk, które negują wartość tej praw
dy, projekcja wewnętrznego stanu poetki na otaczający świat i rzeczy 
wiążą się z powstaniem nowych obrazów, a klasyczna paralela droga - 
życie napełnia się nowym sensem.

Pytanie o to, co po tamtej stronie, jest w gruncie rzeczy pytaniem 
o nadzieję, jednak nadziei przy „pustym niebie” nie znajduje. Nie ma 
nadziei bez odniesienia do transcendencji. Poetka nie potrafi wytłuma
czyć sobie cierpienia zarówno w aspekcie jednostkowym, jak i cierpienia 
narodu poddanego represjom i prześladowaniom, a więc nie potrafi zro
zumieć ani sensu własnego życia (jej aktywne działanie spotyka się 
z murem milczenia, niemotą), ani wytłumaczyć cierpienia w skali narodu. 
Tradycyjna metafora życie - śmierć koncentruje się na powszechności 
śmierci, choć nie ma tu próby jej oswojenia. Pojawiają się także niezwy
kłe metafory poetyckie typu: życie - wyrzucona, czerstwa pajda chleba - 
„жизнь как ломоть очерствелый / Тихо лежит в стороне”.

W liryce Czukowskiej zależność tropów od przedstawionej sytuacji 
uwarunkowana jest siecią asocjacji, przy czym pewne tradycyjne tropy 
jakby powstają na nowo. Świat ten, co osłabia jego denotatywny związek 
z rzeczywistością, jest nasycony metaforami. Powstają one na fundamen
cie znaczeń dotychczasowych, jako ich przekształcenie bądź rozszerze
nie, często zaskakując odbiorcę. Wiersze Czukowskiej są oparte na po
wtarzalności analogicznych i równoważnych elementów, występują różne 
rodzaje paralelizmu, poczynając od anafory - np. „Bog nie znajet mienia, 
a wy znali”, poprzez anaforę i paralelizm - „I Anna - Rossija groznaja / 
I Anna - Rossija biessleznaja”, do poliptotonu „tień od tieni twojej, łucz 
łucza” i innych paralelizmów. Przykładem nagromadzenia szeregu spo
krewnionych form wyrazowych jest następująca zwrotka z poematu 
Fragmenty:

Мы потом поедем туда.
Кончим школу - поедем туда,
Мы всем классом поедем туда.
Непременно поедем туда.

(317)

Formalnosemantyczną stronę tej poezji określa aluzyjność stylu, 
skłonność do powtórzeń tych samych konstrukcji syntaktycznych, intona
cja. Szczególną rolę odgrywa w poezji, jak pisze Lidia Korniejewa, foni- 
ka w kontekście mobilizacji głębokich struktur językowych, aby urze
czywistnić zamysł poetycki oraz budowa wyłącznie muzyczna w odróż
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nieniu od „mechanicznie dźwięczącej frazy”23. Ta zasada daje się odkryć 
w jej własnej poezji.

23 Л. Чуковская, Полгода в „Новом Мире". О Константине Симонове [чу:] 
Сочинение в 2 томах, ск.суг, С 2, б. 187.

‘4 Е. ТерновскиП, Право быть, „Русская мысль” 1979, 5.04., б. 8.

Język Czukowskiej określono jako specyficzny skaz poetycki.
„Rozpacz w wierszach Czukowskiej przemawia własnym językiem. Przyzwy

czajenie do skrywania (faktów - przyp. L.L.) doprowadziło Czukowską do specy
ficznego poetyckiego skazu: pół narracji, lirycznego nawiązania do wydarzenia, 
w wyniku którego «nie można żyć» - i już zaczyna pracować kontekst, emocjo
nalna struktura wiersza jest wielopiętrowa” .

Poetka wprowadza do pejzażu elementy regularności, czasem wznio
słości, swoistego monumentalizmu, nie ma tu najmniejszych śladów de
formacji. Poprzez stosunek człowieka do przyrody w pewnym stopniu 
nawiązuje do romantycznych dyskusji, między innymi na temat wpływu 
krajobrazu na psychikę - gra świateł, kolorów, jako czynnik przemawia
jący do wyobraźni. Kolor ma również, jak wspomniano wyżej, duże zna
czenie w jej liryce, szczególnie biel rozległych przestrzeni. U Czukow
skiej białe, śnieżne przestrzenie sugerują śmierć - to przestrzenie świata 
łagrów. Z drugiej strony martwota, cisza śnieżnych bieli wyraża zadumę 
nad rosyjskim krajobrazem. Mamy tu odległe echo „oddechu rosyjskiej 
przestrzeni”, którą tak ceniła Achmatowa i Mandelsztam, choć np. 
u Mandelsztama przestrzeń - to życiodajne czarnoziemy. Obok pejzażu 
jako czynnika wyobraźni trudno pominąć rozumową percepcję pejzażu. 
Opis krajobrazów w jej liryce jest potwierdzeniem podwójnej roli pejzażu 
jako dzieła sztuki predestynowanego do przekazywania treści emocjonal
nych i znaczeniowych oraz swoistego medium między człowiekiem 
a tajemnicą. Elementy pejzażu w wierszach przekazują znaczenia należą
ce w realnej rzeczywistości do sfery tabu; równocześnie autentyzm uka
zanej natury przemawia do czytelnika w sposób ekspresyjny.

Pejzaż nawet tych samych miejsc różni się kolorystyką. Świat „po 
katastrofie” jest ukazany w ciemnej tonacji, najczęściej jako szary - spo
pielony, bez wyrazu. Życie jako tragiczny sen na jawie jest treścią wielu 
wierszy, np. Jakby pod narkozą, Świat jak wtedy, w stanie nieważkości, 
gdzie obrazy Czystopola i rzeki Kamy przywołują na pamięć inne, niena
zwane miasto i odmęty innej rzeki - Newy, w której bohaterka pragnęła 
zamrozić swój ból.

„Ja” liryczne, współuczestnik tragedii, porusza się w scenerii pejzażu 
o martwo-szarych barwach, wpisując w pejzaż życie, będące powolnym 
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umieraniem. Szarość przedstawionej krainy świadczy o dochodzeniu do 
kresu - to mrok przed nocą. Pejzaż stanowi integralny element utworu, 
współuczestniczy i współdecyduje o jego emocjonalnym i filozoficznym 
nastroju.

Warto przytoczyć tu czterowiersz doskonale charakteryzujący ten 
proces.

Я умерла, а диктор продолжает
Вещать из Лондона: Родезия, футбол.
Мир жив. и диктор жив.
Я умерла. Об этом в «Новостях»

1976-1980(350)

W twórczości Czukowskiej łatwo zauważyć intertekstualne związki 
między poezją a prozą; pewne wiersze i fragmenty prozy wzajemnie inte
grują sens jeden drugiego. Związki semantyczne ujawniają się najczęściej 
na płaszczyźnie tematycznej, czasem widoczne są na płaszczyźnie środ
ków artystycznego wyrazu w sferze tropów, rzadziej: foniki czy składni.

Josif Brodski używa pojęcia „operujący przenośniami genetyczny 
kod”, który determinuje organizację różnych typów semantycznej infor
macji w tekstach. Współcześni badacze wprowadzają pojęcie „metatrop”:

„Przez metatrop rozumiemy ten semantyczny stosunek adekwatności, który 
zachodzi pomiędzy zewnętrznie różnymi zjawiskami tekstowymi, na różnych po
ziomach w ramach określonego artystycznego idiostylu” .

Pod względem typologicznym wyróżnia się sytuacyjne, konceptualne, 
kompozycyjno-funkcjonalne i właściwe operacyjne metatropy, tworzące 
hierarchiczną zamkniętą strukturę powiązań. Sferę metatropów opisuje 
się, wprowadzając kategorię pamięci.

Według Smimowa , pamięć stanowi podstawę tworzenia wszelkiego 
rodzaju tekstów. Smirnow rozróżnia w mowie dyskursywnej pamięć 
epizodyczną i semantyczną. Epizodyczna pamięć „chroni informacje, 
które indywiduum uzyskuje dzięki bezpośredniemu obcowaniu ze świa
tem społecznym i fizycznym, i w konsekwencji informacja ta jest tylko 
własnym osiągnięciem osobowości”. Semantyczna pamięć obejmuje 
wszystkie przyswojone przez człowieka teksty i informacje, to jest „bez- * * * 

25 Por. praca zbiorowa: Семантическе преобразования в поэзии и прозе одного 
автора и в системе поэтического языка [w:] Очерки истории языка русской поэзии 
ХА' века. Образные средства поэтического языка и их трансформация, Москва 1995,
Наука, s. 182.

26 Tamże, s. 182; Рог. И.П. Смирнов, На пути к теории литературы, „Studies in 
Slavia Literature and Poetics”, Amsterdam 1987, vol. X.
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pośrednią informację o świecie przekazaną pośrednio przez kulturę”27. 
Z tymi rodzajami pamięci wiąże się swoisty charakter myślenia arty
stycznego.

27 Tamże, s. 11.

Niektórzy autorzy wprowadzają pojęcie słownej (werbalnej) pamięci, 
która bezpośrednio wiąże proces tworzenia i odbioru tekstu oraz pozo- 
staje w korelacji z językowymi kompetencjami. Zorientowanie na tekst 
artystyczny, semantyczna i słowna pamięć tworzą określoną przestrzeń 
dla tak zwanej „kreatywnej pamięci”. Ona to, zamykając procesy wspo
mnieniowe i wyobrażeniowe, diachroniczny obszar pamięci, rzutuje na 
synchroniczny lub panchroniczny. U Czukowskiej możemy to zjawisko 
zaobserwować na następującym przykładzie: „Nastąpiły wieki nie rozłąki 
i nie rozejścia, lecz końca”. Jest ona pisarką, poetką, publicystką, w której 
twórczości ta sama sytuacja lub stan wewnętrzny zostają utrwalone 
w różnych językowych postaciach na osi poezja - proza, tworząc swego 
rodzaju międzytekstowy przekład, w którym teksty wspólnie odkrywają 
sytuację pozostającą poza ich ramami. Ważnym przykładem w zakresie 
związków semantycznych jest sytuacja bohaterki Zanurzenia oraz pod
miotu lirycznego w wierszu Gdzie rzucili twoje ciało? Do włazu? Teksty 
te wzajemnie się dopełniają w kwestii niewinnych ofiar 1937 roku, ich 
tragicznej śmierci - sposobu egzekucji i ostatnich chwil umierających. 
W krąg obrazów, w system jego ideowych komponentów wprowadzona 
jest nić asocjacji, główna myśl - pamięć, stąd można dostrzec szereg 
podobieństw między poszczególnymi utworami.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na dwa inne teksty, w których 
została utrwalona ta sama sytuacja: Czystopol w wierszu Jakby pod nar
kozą (Budto by pod narkozom) oraz we wspomnieniach o Cwietajewej 
Przedśmiercie czy stan wewnętrzny bohatera - macierzyństwo w wierszu 
Znowu przekracza próg (Opjat’ uchodit za porog) i w mikropowieści 
Sofia Pietrowna, a także opis pogrzebu Pasternaka w wierszu 28 paź
dziernika 1958 roku oraz we fragmentach prozy pochodzących z Procesu 
wykluczenia. Z kolei wiersz Koniec samotności nie tylko powstał w tym 
samym czasie, co wspomnienie o ojcu - Pamięci dzieciństwa, lecz 
w istocie dopełnia obraz zabaw dziecięcych - wyprawy morskie, a przede 
wszystkim w lakonicznej formie odzwierciedla główny cel utworu. Pisar
ka przedstawiła w nim portret ojca, w wierszu zaś podkreśla, jak wielką 
rolę odegrał w jej życiu: „Ty, jak w dzieciństwie i na morzu, kierujesz 
moim losem” („И ты управляешь, как в детстве, Как в море, моей 
судьбой”).



406 Kultura i inteligencja rosyjska

Przykładów jest bardzo wiele; właściwie każdy utwór poetycki posia
da swój odpowiednik w prozie czy publicystyce, np. obraz Malejewki - 
w Zanurzeniu i w wierszu Znowu Malejewka (Snowa Malejewka), stosu
nek do emigracji - w utworze Dwa czterowiersze {1973-1975) (Dwa 
czetwierostiszija (1973-1975)) i w publicystyce; podobnie kwestia obro
ny praw człowieka jest poruszana w publicystyce i w wierszu O podsta
wowych prawach człowieka (O zakonnych prawach czełowieka). Poezja, 
proza, wraz z wystąpieniami publicystycznymi, wspólnie odkrywają sy
tuację społeczno-polityczną, pozostającą poza ich ramami.

W związku z pamięcią semantyczną ważne jest też pojawienie się 
w poezji Czukowskiej takich utworów, jak Fragmenty z poematu, Lenin
grad, „Leningrad-Moskwa”. W literaturze rosyjskiej z Petersburgiem 
związana jest pamięć kultury. Fragmenty z poematu - to tytuł, jaki poja
wił się w zbiorze z lat 90.; pierwotna wersja była zatytułowana Frag
menty, co sugerowało zarówno gatunek, jak i cykliczność.

Utwór składa się z czterech autonomicznych części, wyznaczonych 
nawet przez odrębną płaszczyznę rytmiczno-wersyfikacyjną. Zwiedzanie 
Ermitażu, galerii malarstwa oraz zabytków ze starożytności, stanowi 
próbę obrachunku z przeszłością i tradycją. Jest podróżą w krainę dzie
ciństwa, w sposób introspektywny przedstawia denotatywną przestrzeń 
pamięci poety, w jej wewnętrznie dialogicznej organizacji - jako dialog 
świadomości osoby dorosłej i dojrzewającej świadomości. To, co 
z punktu widzenia kilkunastoletniej uczennicy w warunkach porewolu- 
cyjnych wydawało się śmieszne i niemożliwe: obroże na szyi zajączków, 
rumiane policzki dziecięce, tren u sukni dam, piękno dłoni - przeźroczy- 
stość długich cienkich palców, jak i to, co wzbudzało ciekawość: wy
kwintne wnętrza pałacowe, pozłacane drzwi, portrety, zdobiona porcela
na, pozwala równocześnie zobaczyć realność dawnej egzystencji z per
spektywy osoby już dorosłej. Perspektywa ta wyzwala refleksję, że moc 
tego, co oglądane, staje się rodzajem łaski, dobra, które w tajemniczy 
sposób wsączyło się w duszę zwiedzających Ermitaż uczniów. Te ślady 
kultury kierują ku europejskiej tradycji chrześcijańskiej i kulturze staro
żytnej. W kontemplację piękna wdziera się codzienność - widok Newy, 
która jednak z miejsca codziennych zabaw przeistacza się w obraz Newy 
- rzeki Puszkina i Błoka. Tutaj, obok klasycznej metafory rzeki - życia, 
pojawia się metafora śmierci, tragicznego życia, łącząca śmierć poetów 
z jej własnym losem, jej smutek głęboki jak Newa. Jest to los tragiczny, 
parafrazując Hegla, tego typu tragizm występuje wtedy, gdy wielki czło
wiek podejmuje wielki konflikt i jego indywidualność ponosi klęskę, 
staje się ofiarą. Jednak sprawa, o którą walczył, w sytuacji gdy jedno 
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prawo występuje przeciw innemu prawu, przekracza pustą przypadko
wość. To stawia twórczość w innej perspektywie, rysuje się wielość kon
tekstów, choć pierwsze miejsce zajmuje kontekst kulturowy.

Malarstwo wczesnorenesansowe, niegdyś pretekst do zadumy nad 
błękitem włoskim, napełnionym ciszą milczącej Madonny z Dzieciąt
kiem, u dojrzałej poetki (wyczytane z tajemnicy oczu dziecka i macie
rzyństwa ukrzyżowanie) wiąże się z pragnieniem odwrócenia losu, aby 
uchronić dzieciątko od nieszczęścia i synów Rosji od zagłady. Troska 
poetki o synów tego świata graniczy z heroizmem, gdy „codzienne zwy
cięstwa pustego azjatyckiego nieba” zadają kolejne ciosy konającym 
w Woroneżu, Leningradzie, w łagrach na dalekich obszarach północnych.

Им потерянным, им ничьим.
Им. не мертвым и не живым. 
Недобитым детям твоим.

Wśród płócien hiszpańskich, z ciężką, utrzymaną w tonacji brązów 
Inkwizycją, uwagę podmiotu lirycznego przyciąga obraz Piety. W jej 
obliczu 17-letnia dziewczyna ujrzała Golgotę zamkniętą w dziejach ludz
kości, powtórzoną przez współczesność w losach katowanych synów 
i matek spędzających noce w kolejkach więziennych. Matce Bolesnej 
z perspektywy czasu zadaje pytanie: czy to nie Ona stała razem z kobie
tami pod bramą więzień, prokuratury? Odpowiedzią jest milczenie, mil
czenie, którego nic przerwać nie potrafi. Ta sama sytuacja zostaje utrwa
lona w prozie Czukowskiej, w mikropowieści Sofia Pietrowna. Macie
rzyńskie posłannictwo Maryi łączy się z macierzyństwem ziemskiej mat
ki - Rosjanki, oraz matki - Ojczyzny, choć w prozie mamy obraz wypa
czonego macierzyństwa, gdy matka zdradza syna. Związki semantycznej 
ekwiwalencji można również ustalić we fragmentach Sofii Pietrowny oraz 
Zapisków o Annie Achmatowej, przedstawiających bolesne oczekiwanie 
kobiet przed więzieniami, w kolejkach do prokuratury, które mają swój 
odpowiednik w relacjach życiowych poprzedzających tekst. Jak zauwa
żono wyżej, wspomnienia i wyobrażenia w ich wzajemnych powiąza
niach, ślady epizodycznej pamięci, pamięć semantyczna tworzą wzajem
nie dopełniające się warianty.

Końcowy fragment poematu jest aktem odejścia od Boga - ,ja” poety 
wyrzeka się tradycji swoich przodków. W finale utworu następuje zniże
nie obrazu; pojawia się, jakby daleki refren „malczik-s-palczik”, obraz 
chłopca w konwencji bajkowej - „skazanego na uratowanie”.

Funkcjonowanie tekstu poetyckiego jako fragmentu odsyła nas rów
nież do twórczości klasyków rosyjskich od Puszkina do Pasternaka, do 
tekstów zorientowanych na kontynuację, cykliczność. W poezji Czukow- 
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skiej można znaleźć ślady pamięci kultury i poprzez asocjację z innymi 
utworami - choć autorka nie podkreśla tych powiązań, podobnie jak 
i bezpośredniego denotatywnego związku z rzeczywistością, który 
w poezji ulega osłabieniu - odkrywać związki semantycznej ekwiwa
lencji.

W pamięci autorki zachował się praobraz Słowa, które objawiło się 
światu i zostało ukrzyżowane. Chrześcijańska wizja Słowa, które stało się 
Ciałem, wyrażona w obrazie Jezusa Chrystusa, Słowa-Wcielonego, reali
zuje się w poemacie poprzez nawiązanie do malarstwa wybitnych mi
strzów. Bóg-Słowo przychodzi do swoich poprzez Maryję. Jej obraz 
Słowa, ukrytego pod sercem matki i objawiającego się światu, podmiot 
liryczny nazywa wyśnionym niegdyś, w okresie wczesnej młodości, 
snem:

О жизни мальчика родного, 
Увиденного в раннем сие. 
Младенце-слово, Богс-слово...

Obraz jedynego Słowa zachowanego w sercu, słowa noszonego w ło
nie poetki - jej obraz poezji nadbudowuje się na prawzorze Logosu. 
W późniejszej liryce Czukowskiej trudny jest do rozszyfrowania ten kod, 
aczkolwiek wiersz wskazuje na zakorzeniony w świadomości kulturowej 
obraz Boga.

Na początku lat 50. pisze:
„(...) Język poezji głęboko wnika w «to, co najbardziej skostniałe», wnika w pa
mięć nie do wykorzenienia, w pamięć osoby i narodu; a do tego ma władzę nad 
sercami - konkurencyjną władzę!” .

Rozwijająca się w nurcie chrześcijaństwa kultura rosyjska znajduje 
swoje odbicie w tym, co nazywamy „tekstem literatury petersburskiej”. 
U Czukowskiej pojawia się utwór „Leningrad - Moskwa” (1956), gdzie 
już sam tytuł zawarty w cudzysłowie wskazuje na formę cytatu. Jest to 
bezpośrednie odwołanie się do Podróży z Petersburga do Moskwy (1789- 
1790) Aleksandra Radiszczewa, nie tylko z uwagi na koncepcję etyczno- 
-społeczną - pisarz wprowadza zsekularyzowane pojęcie moralności 
obywatelskiej - choć ta tradycja jest jej bliska. Słynna sentymentalna 
podróż przez Rosję, za którą Radiszczew został skazany na śmierć, a 
potem ułaskawiony i zesłany na Daleką Północ, wiąże się ze współczesną 
podróżą mającą na celu odkrywanie prawdy o zbrodniach stalinowskich i 
o Rosji, owym „nieuporządkowanym domu”, gdzie jest wiele spraw do

21 Л. Чуковская, Записки, „Нева” 1993, nr 4, s. 65. 
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załatwienia na kolejnym zakręcie historii. Towarzysząca autorce teczka w 
sprawie rehabilitacji niewinnej ofiary (męża) staje się synonimem no
wych czasów, kiedy ze ścian zmywa się ślady krwi, choć nie wiadomo, 
czy nie dla kolejnych pogromów. „Ja” liryczne wyraża nadzieję, że Rosja, 
która wcześniej go nie rozumiała, „odszuka sprawę, nazwie rzeczy po 
imieniu i przemówi jego słowami”.

W utworach pojawia się idea rewolucji, projekt na przyszłość 
(u Radiszczewa rozdział Chotilow), aczkolwiek różnią się one formą. 
U Czukowskiej „głos podobny do światła” kojarzy się ze światłem słowa. 
Obie podróże są pozbawione patosu, lecz tkwi w nich jakaś wzniosłość. 
Wiersz Czukowskiej, odniesiony do podróży Radiszczewa i jego tradycji, 
wpisuje się zatem w metatekstowy łańcuch wzajemnie integrujących się 
sensów.

Temat Leningradu - ulubionego miasta poetki pojawia się w licznych 
wierszach, przy czym we Fragmentach pierwsze młodzieńcze artystyczne 
poznanie świata, powrót do dzieciństwa, młodości, aby „nie zwariować”, 
wiąże się także z tragiczną śmiercią Wsiewołoda Garszyna.

Kontemplacja tragicznego piękna ukochanego miasta i rzeki, jego 
błękitnego pejzażu, po „katastrofie” znalazły wyraz w wielu utworach 
poetyckich i w prozie, np. Pamięci dzieciństwa. Jest to powrót do rado
snych lat spędzonych w Kuokkale, a następnie w Piotrogrodzie, w rze
czywistości porewolucyjnej. Pamięci dzieciństwa, jako utwór poświęcony 
ojcu - Korniejowi Czukowskiemu, można brać pod uwagę przy rozszy
frowywaniu tekstów związanych z pamięcią przeszłości, a po śmierci 
Komieja Iwanowicza - tych, co odeszli.

Fragmenty z poematu korespondują także z utworem z roku 1984 Do 
rówieśnika (Swierstniku), w którym poetka już z perspektywy dojrzałego 
życia ocenia swoje pokolenie. Mamy tu obszerny fragment dotyczący jej 
dzieciństwa, lecz w przeciwieństwie do wcześniejszych tekstów poetyc
kich występuje pełna konkretyzacja obrazu, pojawiają się daty i dokładne 
określenie wydarzeń, np. zostaje nazwany Bunt Kronsztadzki, wymienio
ny rok 1937 (choć ta data figuruje już w wierszu z początku lat 50.). 
Z kolei Leningrad, miasto szczęścia i boleści, śmierci i głodu, wpisał się 
w jej całe życie, i jako motyw przewodni pojawia się we fragmentach 
prozy, zwłaszcza w Zapiskach o Annie Achmatowej.

Do rówieśnika, a utwór ten stanowi naturalne zamknięcie całego cyklu 
poezji Czukowskiej, przemawia poetka dzięki słowu, które jest jej wła
snym słowem, słowem powiedzianym z mocą o człowieku, jego boleści 
i cierpieniu, a równocześnie o generacji skazanej na utratę tożsamości, na 
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zniewolenie, i w wyniku tych zagrożeń - na regres w dziedzinie kultury 
i pozbawienie prawa do uczestnictwa w niej, oraz na utratę pamięci.

Мерли кони и люди.
Глад и мор, мор и глад.
От кронштадских орудий
В окнах стекла дрожат.
Тем и кончилось детство.
Ну а юность - тюрьмой.
Изуверством и зверством
Зрелось - тридцать седмой.
Необъятный, беззвучный, 
Нескончаемый год.
Он всю жизнь, безотлучный,
В нашей жизни живет.
Наши раны омыла
Свежей кровью война.
Грохотала и выла.
Хохотала она.
(...)
Замороженный ад» -
Город-морг, Ленинград.
marzec-kwiecień 1984 (354—355)

W poezji Czukowskiej słowo poprzez ,ja” i w ,ja” ujawnia swoją es
tetyczną naturę, jest to ,ja” zmącone świadomością w Maeterlinckow- 
skiej perspektywie, to jest świadomością nieuniknionej samotności, nie
uchronnego końca, istnienia bez celu. Jej poezja jest sposobem wyrażania 
świata, a nie jego opisu. Równocześnie, a właściwie przede wszystkim, 
poetka wsłuchuje się w swój wewnętrzny glos, ma poczucie „nieprawo
mocności swojego poetyckiego istnienia”. Na poziomie realnej rzeczywi
stości nie ma możliwości bezpośredniego mówienia; sytuacja zakneblo
wanych ust, milczenie wobec katastrofy, śmierci, rodzi tęsknotę. Świa
domość, że walka już dawno przegrana, że wszystko pozostaje poza nią, 
towarzyszy poetce przez wiele lat. W końcu jednak „niemota” słabnie. 
Glos powstaje z wielu wewnętrznych głosów, strzępów jakiegoś we
wnętrznego dialogu. Uderza nas niesłychana prostota, nie jako cel, ale 
jako rezultat jej doświadczeń poetyckich.

Własne słowo poetki krystalizuje się w miarę rozszerzania się prze
strzeni świata poetyckiego napełnionej nowymi treściami. Liryka Czu
kowskiej jest pozbawiona deklaratywności, co nie znaczy, że autorka nie 
posiada własnych praw. Przeciwnie, ma pełną świadomość, że poprzez 
trud, ból i cierpienie osiągnęła prawo przysługujące poetom; ,ja” liryczne 
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uzyskuje ogólne, nie psychologiczne, lecz ontologiczne znaczenie. Czu- 
kowska rozmawia z sobą samą, a poprzez to rozmawia z epoką. Przysłu
guje jej również prawo do dziedziczenia, kontynuacji tematów i wątków 
podjętych przez genialne umysły. W poezji tej przeważa tematyka egzy
stencjalna, charakterystyczna dla tzw. twardego stylu (twiordyj stil). Jest 
to styl odkryty przez Nabokowa. O takim stylu można mówić w odnie
sieniu do późnej twórczości Błoka, Bunina, Chodasiewicza czy Pasterna- 
ka. Jest to styl niezwiązany z jakimkolwiek określonym kierunkiem po
etyckim.

„Jego «twardość» polega na tym. że opiera się bezpośrednio na najbardziej 
fundamentalnych, ogólnych tradycjach sztuki poetyckiej i od razu wprowadza 
wiersz na szczyty artyzmu (klasyki) - Puszkina, Lermontowa, Baratynskiego, 
Tiutczewa, Feta. Lecz oczywiście tym stylem nie można się posłużyć w sposób 
bezpośredni. Można go tylko «odkryć», za każdym razem powstaje, jest tworzony 
na nowo. Kontynuacja oczywiście ma tu miejsce, jednak nie tyle na poziomie 
stylu, ile na płaszczyźnie jego «twardości», maksymalnej jasności, skończoności 
formy. «Twardy styl» jest do pewnego stopnia alternatywny w stosunku do pełne
go ekspresji, sugestywnego listu”" .

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na definicję wiersza przedsta
wioną przez Czukowską w trzecim tomie Zapisków. Traktuje ona wiersz 
jako owoc głębokiej koncentracji, rezultat wsłuchiwania się, więc jego 
odbiór powinien być również rezultatem koncentracji, skupienia29 30.

29 Вл. Кулаков, Поэзия как факт, Москва 1999, „Новое Литературное Обозрен
ие”, s. 248.

30 Рог. Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., I. 3, s. 348-349.
31 Szerzej na ten temat pisze A. Julius, Lidija Cukovskaja, Leben und Werk, dz.cyt., 

s. 156-161.

Wiersze Czukowskiej odznaczają się tradycyjną formą weryfikacyj
ną31. Najczęściej nawiązują do klasycznego dziewiętnastowiecznego 
wiersza sylabotonicznego. Spośród 142 tytułów aż 65 jest pisanych jam- 
bem, najpopularniejszym w XIX wieku metrum, między innymi wspo
mniany wiersz W tramwaju skutym lodem.

В трамвае запечатанном морозом,
Я ехала сквозь ругань, сквозь Москву
(Авоськи, спины, злость, толчки, угрозы)
И все-таки мечтая наяаву -
Что если бы - вот только дверь открою! -
И там полно и мачт и парусов,
И сосны темные и море вновь со мною.
И ветерь - брат убитых голосов!
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Występuje również czterostopowy wiersz amftbrachiczny, np. Przysłu
chaj się mój przyjacielu i ty w ciszy rozróżnisz.

О прислушайся, друг мой и ты в тишине различишь
Отдаленное уханье, грохот немой канонады.
Это издали слышится - немцы вступают в Париж.
В черной совести нашей небывшие рвутся снаряды.

Pojawia się także rodzaj wiersza tonicznego, gdzie regularność jest mniej 
rygorystyczna niż w wierszu sylabotonicznym - Na cudzej ziemi umrzeć 
łatwiej.

На чужой земле умереть легко.
Чужая земля ие держит.
Ни в окне огоньком, ни во ржи васильком,
Ни памятью, ни надеждой.
Только жить нельзя на чужой земле.
Недаром опа чужая.
Звездами, как дитя, разыгралась во мгле.
О горе твоем - не зная.

Zwrot ku tradycyjnym formom wersyfikacyjnym określa również stopień 
konwencjonalności tej liryki.

Trzeba również zaznaczyć, że twórczość poetycka Czukowskiej, po
wstając w warunkach totalitaryzmu, odbiegała od oficjalnego modelu 
poezji kształtującej się od lat 20. do końca 80. Należy do tradycji liryki 
o charakterze psychologicznym; poetka świadomie ogranicza pole pro
blemowe, traktuje zdarzenie liryczne jako podstawę realnego świata po
ezji. Ta poezja jest przejrzysta, dźwięk i rytm przylegają do obrazu i sen
su. Liryka Czukowskiej jest bliska szkole postsymbolicznej, występuje 
w niej dobrej jakości jamb w połączeniu z prawdziwym uczuciem lirycz
nym. Poetka żyje w świecie konkretnym, a równocześnie w „tamtej” 
rzeczywistości. W jej świecie nie ma Boga, nie ma też buntu przeciwko 
niemu, pozostaje niewytłumaczony problem cierpienia i ból wobec 
śmierci. Poetka jest obserwatorem swojego - nie swojego życia.

Jej poezja - życie ukryte w słowie, by zatrzymać czas, jest rejestracją 
doświadczenia ludzkiego, ludzkich przeżyć, a także najbardziej intym
nych własnych doświadczeń.

Świadomość odpowiedzialności artysty za słowo, za wszystko, co na
pisał, pojawiła się również w innych formach literackich, zwłaszcza w jej 
publicystyce. Problem odpowiedzialności twórcy za słowo koresponduje 
z poglądem Nikołaja Gogola, zawartym w Wybranych jragmentach kore
spondencji z przyjaciółmi (Wybrannyje miesta iz pieriepiski s druzjami). 
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Pisarz traktuje słowo jako „największy dar od Boga dla człowieka”. Go
gol był przekonany, że jako pisarz spełnia swoje powołanie. W jednym 
z listów wyraził sąd na temat zmiany zawodu, ędyby się okazało, że jest 
to konieczne z uwagi na zbawienie jego duszy3'. Powołanie pisarza sta
wiał w rzędzie najważniejszych zadań życiowych, wierzył w budujący 
wpływ sztuki, literatury, teatru, na odbiorcę.

32 В. Воропаев. Гого.чь и монашество, „Лепта. Литературный журнал” 1993. пг 2, 
s. 140.

33 Л. Чуковская, Процесс исключения, dz.cyt., s. 528.
34 Л. Чуковская, Записки, dz.cyt., t. III, s. 382.
35 Por. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, 

Łódź 1972.

Jak zauważa Czukowska związek między poetą a czytelnikiem - to 
tajemnicza siła, o tym samym stopniu tajemnicy, co związek między 
drzewami i słowami. Zdarza się, że to, co głośne, nie trafia do niczyjego 
serca, a słowo wypowiedziane po cichu, jakby od siebie i dla siebie, speł
nia przeznaczenie poezji, hartuje (wykuwa) serce poezji32 33. Poeta wsłu
chuje się w swoją myśl, swoją duszę, jest samotny, niezależny, „coś tam 
bredzi niezrozumiałego w dali od wszystkich, z daleka od wielotysięcz
nych stadionów wypowiada swoje słowo - a słowo to jest powszechnie 
przyjęte, braterskie. Tworzy między ludźmi tę niewidzialną więź, którą 
nazywamy kulturą”34. W ten sposób autorka wskazuje na więź opartą na 
wspólnych wartościach.

Liryka Czukowskiej to liryka osobista. Wyrasta ona z konkretnych 
zdarzeń, powstaje pod wpływem tego, co ludzkie, przy czym pytanie, kim 
jestem, często znajduje dopełnienie w ludzkiej solidarności. Tworzywem 
staje się to, co nosi w sercu najgłębiej, ból rozstania, troska o los najbliż
szych, pamięć minionego czasu. Zwłaszcza próba ocalenia pamięci, 
wspólnej drogi, śladu dawnych spotkań, ciepła rozmów i rąk. Poetce 
towarzyszy, jak cień, człowiek, którego kocha - nieodłącznie towarzy
szący ból. Staje wobec tajemnicy śmierci i zadaje pytanie: co pozostanie 
po tych, którzy odeszli? Jej wiersze są nośnikiem pamięci, urzekają swą 
prostotą i mimo wszystko jakąś ukrytą nutą optymizmu, która zasadza się 
w najgłębszych pokładach natury ludzkiej, pozwala czuwać w świecie 
mroku. Czuwanie oznacza przecież rezygnację ze snu, gdyż sen to brak 
czuwania. Jest to stan oczekiwania, przeciwstawny kategorii rozpaczy. 
Rozpacz oznacza pogodzenie się ze swym życiem, a gdy człowiek nicze
go już nie oczekuje, popada w „chorobę na śmierć” w Kierkegaardenow- 
skim rozumieniu35. To odróżnia ją od postawy Cwietajewej, której poezja 
buduje również pomosty między wiecznością a teraźniejszością. Pamięć 
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wyzwala w Czukowskiej siłę przetrwania kolejnego dnia, w konsekwen
cji powoduje „rozwiązanie języka”, odblokowanie mowy, przerwanie 
milczenia, co nastąpiło w dojrzałym okresie twórczości. Sama Lidia Kor- 
niejewna u schyłku życia wypowiada słowa:

И вот на посмешище мира.
Смущенье свое не тая,
Выходит не муза, не лира,
А жизнь прожитая моя...

W poezji tej wyczuwa się podwójną tragedię: tragedię wewnętrzną, 
niezależną od czasów i tragedię związaną z nieszczęśliwym życiem. Filo
zofia XX wieku wytworzyła pojęcie sytuacji granicznej, to znaczy czło
wiek postrzega swoją istotę, doświadcza jej, poznaje swoje istnienie, 
egzystencję, w obliczu katastrofy: śmierci fizycznej, moralnej i intelektu
alnej. Takie odczucie w sytuacji katastrofy powoduje odwołanie się do 
wartości niezniszczalnych, wiecznych. Horyzont metafizyczny zarysowa
ny w liryce Czukowskiej, choć nie ma inspiracji religijnej, można okre
ślić jako rezultat rzeczywistego otwarcia świadomości twórcy na trans
cendencję.



Zakończenie

Siergiej Frank w książce Po tej stronie prawicy i lewicy pisze, że co
faniu się kultury szlacheckiej i postępowaniu i rozrastaniu się Rosji ra- 
znoczyńsko-chłopskiej miał towarzyszyć upadek kultury duchowej 
i społecznej1 2 . Nawiązując do tezy Franka, można powiedzieć, że proces 
kolejnych przemian w nurcie stalinizmu i systemu totalitarnego na drodze 
umocnienia początkowo dyktatury robotniczo-chłopskiej, potem aparatu 
biurokratycznego, przyniósł nieporównywalnie większe straty zarówno 
w sferze kultury duchowej, jak i społecznej.

1 С. Франк, По ту сторону правого и левого, „Числа” 1930 , nr 4.
2 Tamże, s. 142.

Czukowska ukazuje Rosję w stadium, gdy u podstaw ideologii leży 
fałszywy obraz świata i człowieka, a to nie jest fakt kulturotwórczy. Ro
zumienie faktu jest możliwe dzięki znajomości jego przyczyn. Fakt spo
łeczny jako fakt kulturowy jest obrazem naszej wiedzy o świecie i woli 
doskonalenia świata. Wola człowieka, według większości filozofów, 
nastawiona jest w sposób naturalny na dobro. Partia, zawłaszczając ide
ologicznie wszelkie formy życia społecznego, sprawia, że człowiek staje 
się funkcją ideologii. Pisarka, przeciwnie, traktuje człowieka jako pod
miot moralny, dzięki czemu posiada on określone prawa, np. prawo, by 
inni respektowali jego autonomię, oraz postuluje, aby zdobył samowiedzę 
w sensie sokratesowskim - poznaj samego siebie, abyś mógł być lep
szym.

Rzeczywistość radziecka, budowana na drodze relatywizacji i instru
mentalizacji etyki, nie skąpiła sytuacji konfliktowych. Pisarka wystąpiła 
przeciw uproszczonej wersji utylitaryzmu. Obsesyjne pytanie: jak powi
nien zachować się świadek krzywdy wyrządzanej drugiemu człowieko
wi?, stało się podstawowym pytaniem całej twórczości Czukowskiej. 
Rozwiązania poszukuje zarówno na poziomie myślenia potocznego, jak 
i na polu refleksji etycznej i aksjologicznej. Prawda stanowi wartość fun
damentalną na terenie etyki. Kultura duchowa człowieka oparta jest na 
prawdzie. Zafałszowanie rzeczywistości poprzez ukrywanie prawdy wy
nika z obawy przed prawdą i jest, w ujęciu Czukowskiej, obawą przed 



416 Kultura i inteligencja rosyjska

odpowiedzialnością za swoje człowieczeństwo. W sytuacji gdy większość 
inteligencji zrzuciła z siebie odpowiedzialność, uznając, że jest zbyt sła
ba, i szukała usprawiedliwienia dla swego postępowania w warunkach 
polityczno-społecznych, pisarka, zwłaszcza w publicystyce, podnosiła 
problem przetasowania wartości, zrównania winnych i niewinnych, cze
mu służyła oficjalna polityka władz i mediów. Równouprawnienie win
nych i niewinnych rodzi w społeczeństwie wzajemną nieufność, a w rela
cjach międzyludzkich - nieautentyczność zachowań. Wiara w istnienie, 
sens i potrzebę prawdy reprezentuje formację intelektualno-moralną, 
która zdolna jest brać odpowiedzialność za człowieka w społeczeństwie, 
przy pełnej świadomości, że gdy prawda i dobro stały się zagrożone, 
następuje destrukcja moralna. Jej odważny głos zyskuje pełnię powagi. 
Niestety głos ten trudno przedzierał się przez ów mur milczenia i nie 
dotarł do szerokich rzesz czytelników. Humanizm Czukowskiej nie spo
tkał się z należytym przyjęciem w społeczeństwie, choć pisarka starała się 
wpływać na koncepcje rozwoju człowieka radzieckiego w sytuacji, gdy 
głoszono, że:

„Społeczeństwo socjalistyczne jest humanistyczne ze swej natury. Stwarza 
ono naturalne warunki do rozwoju twórczych zdolności człowieka, kształtuje 
w nim wszystkie wartości moralne"’3.

3 J. Strzelecki, Propozycje języka lirycznego. Model socjalizmu, dz.cyt., s. 51.
4 В. Аксёнов. Ожог, Собрание сочинений, Москва 1995, Издательский Дом 

„Юность” t. 3, s. 132.

Sama była uosobieniem męstwa, potencjalnej siły oporu inteligencji 
wobec władzy. Postawiony przez nią problem: pisarz - władza, w aspek
cie roli mas przyzwalających poprzez milczącą zgodę na przemoc bądź - 
w drugim wariancie - mas domagających się rozprawy z pisarzem 
i z niecierpliwością oczekujących na jego publiczną kaźń, znalazł odbicie 
w twórczości pokolenia lat 60., między innymi w powieści Oparzelina 
(Ozog) Aksionowa. Ślad wystąpień publicystycznych Czukowskiej jest 
widoczny w podejściu pisarza do zjawiska „gniew narodu”. Aksionow 
przejmuje podstawową tezę, że gniew narodu wyzwala każda forma inno
ści, np. widok bosonogich zwolenników Apollinaire’a na placu Pionierów 
rodzi żądzę rozprawy:

„(...) przylgnęła do szyby i nagle zobaczyła nasze bose nogi! Strach wykrzywił 
twarz, która ożyła, przekształcając ją w maskę gniewu narodu”4.

Również stosunek do Zachodu i emigracji, a zwłaszcza krytyka apatii 
i braku protestu wobec wkroczenia wojsk Układu Warszawskiego do 
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Czechosłowacji w roku 1968 oraz podjęta działalność w obronie praw 
człowieka, świadczy o świadomości największych zagrożeń ze strony 
totalitaryzmu dla życia duchowego i kultury rosyjskiej. Wśród różnych 
dróg rozwoju inteligencji współczesnej jej nazwisko figuruje obok tych, 
którzy powiedzieli nie - systemowi. Odrzucając konformizm, zgodnie 
z sumieniem i wyznawanymi wartościami, naraziła się na ostracyzm ze 
strony oficjalnych środowisk (wykluczenie ze Związku Pisarzy). Szacu
nek dla prawdy, prawdomówność, decydują o społecznym zaufaniu. 
W świadomości młodszych pokoleń pozostała jako „cała instytucja”. Sam 
termin „instytucja” odsyła do pojęć zdefiniowanych przez socjologię. 
Poprzez instytucję „w życie społeczeństwa zostają włączone urządzenia 
materialne, symbole oraz stałe, sformalizowane (...) wzory postępowania 
utrwalone w przepisach prawa. Instytucje stanowią podstawowy układ 
więzi społecznej, trwały, zmaterializowany, wokół którego skupiają się 
wszystkie pozostałe elementy więzi”5. W przypadku Czukowskiej chodzi 
o więzi oparte na alternatywnych wobec systemu wartościach, przede 
wszystkim przyjaźni i ludzkiej solidarności.

5 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1970, s. 211.
6 M. Węgrzecka, Zarys psychologii, Kraków 1984, s. 157.
7 Tamże, s. 157
8 W. Stróżewski. Aksjologiczna struktura człowieka, „Kwartalnik Filozoficzny” 1998, 

t. XXIV, z. 4, s. 22.
9 Tamże, s. 45.
10 Tamże, s. 45.

M. Węgrzecka6, zastanawiając się nad rolą wartości w kształtowaniu 
się osobowości, W zarysie psychologii pisze:

„Wybór pewnego rodzaju wartości jako rodzaju najważniejszego zaznacza się 
w podstawowych decyzjach człowieka. One to pozwalają czasem «zaklasyfiko
wać» go do jednego z typów osobowości”7.

Z uwagi na kwalifikacje „postaciowe” W. Stróżewski charakteryzuje 
aksjologiczną strukturę człowieka, wyróżniając dziesięć podstawowych 
twierdzeń8. Ostatnie z nich dotyczy charakteru teleologicznego tej struk
tury, której wyznacznikiem jest stanowisko człowieka wobec wartości. 
Jak zauważa filozof, optymalną strukturą aksjologiczną człowieka jest 
struktura maksymalnie harmonijna9. Równocześnie wskazuje, że funkcja 
struktury aksjologicznej polega na urzeczywistnianiu wartości - „Ściślej: 
wybór wartości i ich spełnianie w sobie”10.

Wydaje się, że z uwagi na typ osobowości autorki Sofii Pietrowny, 
można go odnieść do struktury maksymalnie harmonijnej, co podkreśla 
jej traktowanie człowieka w wymiarze osobowym. Negacja osobowego 
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charakteru człowieka zaciera poczucie odpowiedzialności, degraduje 
właściwą człowiekowi godność, a fikcja wolności zamiast wolności wy
boru czy wolności woli, jako zdolności „określenia samemu, mocą wła
snej decyzji, poszczególnego aktu naszego działania i postępowania” 
potęguje jego degradację. Na tych właśnie obszarach koncentrują się 
zainteresowania pisarki. Jej twórczość jest nie tylko znakiem sprzeciwu 
wobec władzy, wobec elit i praw, które strzegą ich przywilejów, ale 
przede wszystkim wobec świata, który zanegował podstawowe prawa 
osoby ludzkiej.

Lidia Komiejewna, choć pozostawała w cieniu wybitnych osobowo
ści, stała się autorytetem moralnym, przy czym w jej postawie zauważa
my charakterystyczny rys. Szczególnym przejawem duchowości rosyj
skiej jest zrodzona z myśli socjalistycznej idea rewolucyjnej świętości. 
Każdą wielką ideę i wartość można wyśmiać i zniszczyć. Czukowska 
świadomie poddaje się pewnym imperatywom, podnosi zasadę solidarno
ści społecznej do zasady bytu. Zasada solidarności zakłada powinność 
etyczną - nie zamykać się, nie żyć w izolacji, co chroni przed atomizacją 
i zanikaniem więzi. Czukowska realizuje na co dzień cnoty kardynalne. 
Pierwsza z nich - to odwaga cywilna, mówienie prawdy o tym, co się 
wokół nas dzieje, a co pozwala zmierzyć się z prawdziwymi problemami. 
W świecie, w którym brak wyzwalającej prawdy, buduje się świat iluzji. 
Z drugiej strony, umiarkowanie, Czukowska potrafi poprzestawać na 
małym. Angażując się na rzecz dobra wspólnego, czuje się zobowiązana, 
by wnosić własny wkład w budowanie sprawiedliwości społecznej. Roz
wijanie naturalnych relacji i więzi międzyosobowych, poczynając od 
zawodowych, koleżeńskich, powrót do świata wartości, norm moralnych 
- to rzeczywiste ponoszenie odpowiedzialności za dobro i zło. Taka po
stawa cechowała pisarkę. Idei otwarcia na bliźnich i samego siebie (sa
modoskonalenia) towarzyszyło przekonanie o wartości tradycji kulturo
wej.

Jak słusznie zauważa W. Stróżewski:
„Wartość domaga się realizacji, tego, kto ją poznał, zobowiązuje do jej urze

czywistnienia. Pamiętajmy, że dla Sokratesa poznawcze doświadczenie wartości 
było koniecznym, ale i wystarczającym warunkiem jej spełnienia: cnota jest wie
dzą"".

Powyższe konstatacje odnoszą się do postawy pisarki w tym sensie, że 
w swoim życiu starała się realizować wartości powszechnie nieuznawane 
bądź przemilczane w byłym ZSRR.

II W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981, Znak, s. 237.
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Czukowska w trosce o ugruntowanie ładu społecznego, stała ponad 
polityką pojmowaną jako dążenie do władzy i realizacji doktrynalnego 
projektu, po stronie konkretnych racji moralnych, włączając się w akcję 
na rzecz ludzkiej wolności - praw człowieka. Jest przedstawicielem dy- 
sydenckiej inteligencji, której aktywność twórcza w zderzeniu ze zdege- 
nerowanym systemem powołuje do życia nowy typ zaangażowania spo
łecznego.

W świecie współczesnym, przy relatywizacji prawdy, wobec tendencji 
do nierozpoznawania przejawów zła w otaczającej rzeczywistości, rodzi 
się potrzeba przypomnienia postaw ludzi żyjących według zasad i warto
ści o wymiarze uniwersalnym. Takim twórcą była Lidia Komiejewna. 
Mówiła jasno, prosto; za główną przyczynę degradacji człowieka i de
formacji Rosji w procesie jej dotychczasowego historycznego rozwoju 
uważała nie tyle fanatyczną wiarę w socjalistyczną utopię, która zastąpiła 
sferę aksjologii, ile konieczność odbudowania sfery rosyjskiej duchowo
ści i kultury.





Лидия Либурска

Резюме

Настоящая работа представляет собой попытку продвинуться 
к объективной оценке ключевых проблем русской культуры 
и литературы двадцатого века на основе рассмотрения творчества 
Лидии Чуковской. Необходимое условие правильного понимания ее 
прозы, публицистики и поэзии, это сравнение и паралельный анализ 
судеб русской интеллигенции -, хотя в данной работе перспективы 
такого исследования только намечены.

Особенно важным для хода нашего рассуждения является вопрос 
об изолированности русской культуры и ее авторов, и каком-то 
особом ее характере, в ее близости от наших сегодняшних проблем.

До сих пор в печати о литературной деятельности Чуковской 
говорилось не часто и не слишком подробно. Писательница 
принадлежит к первому послереволюционному поколению, конечно 
мы имеем в виду поколение в размере макро, трактовку вопроса 
поколения как коллективное испытание, к тому же надо под
черкнуть, что Лидия Корнеевна имела счастье в раннем детстве 
и молодости увидеть тогда ещё живый мир культуры XIX века. 
Исследуя творчество Чуковской мы применяем кроме понятия 
поколение термин интеллектуальная формация, в самом широком 
смысле. При этом, под термином интеллектуальная формация 
понимается устремление к общему типу мышления, вне большого 
события, входящего в основу свойственного поколению 
„переживания”. Интеллектуальная формация не основана на 
принципе последовательности поколений, иногда повторяется, через 
несколько десятилетий.

Чуковская стала наследницей революционных традиций 
атеистической интеллигенции, которая в процессе постепенного 
исторического становления, в начале XX столетия составляла 
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господствующее течение тогдашней активной части русского 
образованного слоя. По отношению к проблеме интеллигенции 
легко выстраивается главная линия преемственности, от первого 
послереволюционного поколения до перестройки и гласности. 
Творческая биография Чуковской свидетельствует о необходимости 
диалога выходящего за рамки конкретной идеологии. Новая роль 
современной интеллигенции тесно связана, по мнению 
писательницы, с процессом формирования плюрализма в русском 
обществе и интегральной концепции культуры. Тексты Чуковской, 
взыскательного критика, знатока русской литературы, особеннно 
поэзии, публициста и поэта, функционируют в настоящей работе 
в одной смысловой связи, ее творчество включается в контекст 
современной культуры, благодаря таким высоким нравственно- 
-этическим ценностиям как ответственность за слово, свою 
индивидуальную жизнь, защита достоинства человека, оно 
обнаруживает близость к самой идее трансцендентности.

Основной целью нашей работы является, не столько указать 
драматизм времени, трудную судьбу писательницы и ее 
произведений, долгие годы не допускавшихся к изданию, сколько 
творческий подвиг Лидии Чуковской. В своей документальной, 
автобиографической прозе, публицистике и поэзии, она проникает 
в душевную жизнь человека, через связанные с измениением 
условий жизни, изменения его внутреннего мира.

Первая часть книги целиком посвящена дилеммам, которые 
представали перед русской интеллигенцей. В нашей работе, образ 
интеллигенции изображён в исторической перспективе, полувековой 
советской эпохи, в плане нескольких поколений, и тех духовых 
процессов, которые происходили в обществе, от начала XX 
столетия. Особый интерес представляет петербургская 
артистическая среда с ее художниками, мы можем говорить о неких 
общих устремлениях, в той или иной степени отразившихся 
в творческой и идейной эволюции этих художников, которые 
оставили след в биографии Чуковской. Ее писательская 
деятельность является выражением особого диалога между 
поколениями: отцов - Корней Иванович, Анна Ахматова, Борис 
Пастернак, а также современников, первое поколение после 1917 
года, а затем поколением Александра Солженицына, наконец 
шестидесятников и Иосифа Бродского, причём самую важную роль 
в этом диалоге сыграло поколение шестидесятников. Такая 
временная дистанция позваляет нам не только открыть изменения за 
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этот срок в статусе русской интеллигенции, но и в отношении 
объёма самого понятия, и термина интеллигенция.

Вопрос об интеллигенции и её судьбах ставится с пониманием 
как всего контекска, в котором этой слой развивается, так 
и в широком плане формирования мировоззрения и самосознания 
личности, - глубинных смыслов, в ней отражаемых.

Лидия Корнеевна в своих прпоизведениях защищает абсолютные 
ценности, её идейная и этическая идентификация, не только 
в сталинскую эпоху, но и после смерти Сталина, в этически 
фальшивой ситуации, была актом мужества. Полемика Чуковской 
с властью, (в 60-е годы двадцатого века произошло формирование 
основ диссидентства и это движение находит в её моральном 
авторитете опору), возникла не из диверсионных наклонностей 
писательницы, а из потребности говорить правду, способствовала 
развитию общественного мнения, открытого, гражданского 
общества. В какой-то степени под влиянием русской литературы, 
и через неё, младшие поколения увидели тоталитарную систему, 
хотя политический опыт диссидентов сыграл здесь всё же 
первостепенную роль в падении коммунизма.

Во второй части публикации помещены исследования по 
белетристике - повести Чуковской, особенно Софья Петровна 
написанная по горячему следу событий 1937-1938, и Спуск под воду 
(1949-1957) являются показательным материалом, который можем 
отнести к оценке тоталитаризма в СССР. Ее белетристика а также 
публицистика позволяют, на наш взгляд, найти некоторые новые 
подходы к решению сложных проблем советской действительности, 
в книге анализируется процесс сопротивления деформации 
интелектуальной деятельности до конца 70-х годов XX века. Особое 
внимание уделяется исследованию роли русской интеллигенции 
в формировании критического отношения к системе, к произволу 
в литературной среде.

Автобиографическую прозу Лидии Чуковской можно 
использовать не только в качестве документа минувших 
десятилетий. В публикуемой книге определяется круг проблем 
политического, идеологического, психологического, этического 
характера, (причем многие из них, как террор, страх, коммунизм как 
Чиазьрелигия, немота, искаженные чувства, релятивизм, выступают 
почти во всех ее произвелениях), рассматриваются особенности 
уникальной творческой манеры, в таких ее текстах, как Софья 
Петровна, Спуск под воду. Эти микророманы - попытка не 
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выполнять предписанного соцреализмом, но вскрыть механизмы 
тогдашней жизни: культурной, литературной, писательской, 
передать страшную атмосферу повседневности, указать разложение 
личноти в мрачные годы ежовщины и порабощение 
интеллигентского сознания в конце 40-х годов.

В белетристике Чуковской важное место занимает цикл 
воспоминаний - портретов о отцу {Памяти детства), о Марине 
Цветаевой {Предсмертие), о Борисе Пастернаке, Александре 
Солженицыне, Иосифе Бродском. Эти воспоминания совмещают 
оценку эпохальной трагедии людей, которые продолжали 
действовать имея своей целью тайное или явное служение правде. 
Мы рассматриваем эти портреты в контексте философии диалога, 
ценностно-значимого события - встречи, в общении с другим, в его 
абсолютной инаковости.

Завершается вторая часть главой о дневниках, Записки об Анне 
Ахматовой пробывших много лет в принудительном заточнении, 
они занимают центральное место в творчестве Чуковской. 
Дневниковые записки позволяют проследить дружбу, которая 
продолжалась вплоть до смерти Анны Андреевны, процессы 
духовной и художественной эволюции Ахматовой. Ее портрет 
зафиксирован во всей многогранности, поэтесса явлается 
выразительницей самых высоких качеств русской интеллигенции. 
Предметом рассуждений Чуковской является важнейший, 
возникший ещё в XIX веке вопрос - общественная миссия русского 
интеллигента. В Записках об Анне Ахматовой, а также в 
воспоминаниях, повестях, в публицистике писательница доказывает, 
что характер современной русской интеллигенции сложился под 
влиянием неблагоприятных для неё условий, и одновременно она 
подчёркивает, что и само слово нителлигенция наполнялось в 
данных условиях - в годы после революции, сталинщины, 
хрущевской „оттепели”, в начале эпохи Брежнева, новым 
содержанием.

Лидия Чуковская очень чутко, с большим пониманием описывает 
среду литераторов, немаловажных для истории русской культуры 
того времени людей. Образ Ахматовой, которая обладала подлинно 
целостным и творчески созидательным мировоззрением 
ориентированным на абсолютные ценности бытия, смысл своего 
существования видела также в служении народу, в представлении 
и отстаивании его интересов перед властью, выделяется среди 
портретов запечатленных в других мемуарах. В дневниковых 
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записях постоянно упоминаются люди, близкие Ахматовой, и другие 
из окружения поэтессы, с которыми Чуковской приходилось 
сталкиваться в Ленинграде, в Москве - на легендарной Ордынке, 
в Комарове, этот живой дневник сопроваждается одновременно 
богатым комментарием.

Круг знакомых, личные связи между Ахматовой и другими 
поэтами и писателями, записана в дневнике история встреч, служит 
фоном поэтической миссии Ахматовой в споре с властями, веком, 
судьбой. На автобиографическом материале, дающим оценку 
исторического бытия русской нителлигенции на последующих 
этапах развития России, эта проблема приобретает актуальный 
характер.

Центральное место в третьей части работы занимают 
публицистические материалы. Публицистические выступления 
Чуковской вызывали в своё время широкий резонанс и острые 
споры, они сыграли важную роль не только в подпольном течению, 
в образовании самиздатской и тамиздатской культуры. В своих 
ствтьях и эссе она выражает мнение, что писатели должны 
прекратить молчание перед лицом преследований, выступать против 
нарушений закона, их книги должны расходиться в машинописях, 
печататься в неподцензурных эмигрантских издательствах. 
Принятие писательницей в качестве основного ключа 
к человеческому поведению личного нравственного императива 
исключает правомерность «обмана обмана» во имя конечного 
торжества правды. Осознанная правда, нести которую призвана 
интеллигенция, особенно люди культуры - это задача, которую 
реализует полностью Лидия Корнеевна. Мы обращаемся в нашей 
книге к крупнейшим проблемам русского диссидентства. При 
разнообразии точек зрения на данный предмет выделяем из общей 
массы инакомыслящих деятельность Чуковской как на 
общественном, так и на личностном уровне. В этой связи, 
писательница как наблюдатель ряда политических репрессий 
приобрела известность своим участием в диссидентском движении 
благодаря нравственно-этическим протестам, не провозглашая при 
этом никакой определенной идеологии. Её открытые письма, 
поддержка писательницей других инакомыслящих - людей науки, 
искусства и литературы, а также представителей иных слоев 
общества СССР, ее призыв к акциям нонконформистского 
характера, раскрывает стратегию и тактику советского 
диссидентства. В результате краха официальной идеологии, 
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в духовном вакуме голос Чуковской, звучал громко, ее 
гуманистический подход к человеку и окружающему миру, возбудил 
негодование со стороны властей, ее исключение из Союза 
писателей.

Мировоззренческие оценки Чуковской включающие принцип 
свободы единицы над государством и проблемы прав человека, 
ставку на сознательность общества, осознание того, что свобода 
убеждений, а особенно соблюдение достоинства является основной 
гарантией развития личности, были диссидентскими, причем 
писательница ставила этический примат над всеми остальными 
ценностями. В этом плане можно сопоставить взгляды Чуковской, со 
взглядами Александра Солженицына, и правозащитника Андрея 
Сахарова.

Лидия Чуковская уничтожение свободы духовной считает самой 
опасной формой борьбы с русской интеллигенцей. Государство 
путём организованной лжи, с помощью средств массовой 
информации губит умение самостоятельно мыслить. В результате 
официальной политики уничтожения традиции поступает снижение 
грамотности, исчезает чувство ответственности за нацию и за её 
судьбу. Направленность новой русской интеллигенции способствует 
попытке сконструировать новый, фальсифицированный образ 
прошлого и настоящего - то что случилось в прошлом часто 
инкорпорируется властью и вписывается в новый идеологический 
контекст.

У интеллигенции которая изолгалась, разучилась жить на 
собственный счёт, ставить фундаментальные вопросы, 
формулировать смысль человесеского существования, возникает 
своеобразная интелектуальная конструкция, которая облегчает 
соединение повседневного конформизма с патриотической 
фразеологей. Лидия Корнеевна обнаруживает процесс подмены 
русской интеллигенции советской, которую Солженицын 
наименовал „образованщина”. Разрушению традиции „старой 
интеллигенции”, сопротивляется новое течение интеллектуальной 
жизни - диссидентство, оно сохраняет верность традиционным 
идеям - идеи заступничества: всякого преследуемого как самого 
близкого друга, выступает против политической репресии. Уважая 
самобытность русской интеллигенции её продолжатели должны по 
мнению Чуковской, укореняться в национальной традиции, 
в поисках универсальных культурных ценностей, на которые можно 
опереться. В этом плание против советской интеллигенции выступал 
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Александр Солженицын, подвергая сомнению её моральные 
принципы - официально навязанную систему социалистических 
ценностей. Автор Архипелага ГУЛАГ призывает людей воспитанных 
во лжи - „жить в правде”. Чуковская во имя правды отвергает 
конформизм, выбирает дорогу гражданского неповинения, она 
участвует в публичных выступлениях в защиту гражданских прав. 
В своей публицистике разоблачает культурную политику 
(государство путём организованной лжи с помощью средств 
массовой информации губит умение самостоятельно мыслить). 
Размышляя в первой половине 70 годов о обновляемом этосе 
интеллигента, она ссылается на традиционные ценности левого 
крыла: демократию, уважение к человеческой личности, долг 
социальной активности, наделяя идейно-политический выбор 
нравственно-мировоззренческим оттенком. Это одновременно 
перспектива борьбы за демократический социализм.

Указанный в публицистике комплекс проблем имеет прямое 
отношение к сущности человеческой жизни. Внутренняя 
самостоятельность и независимость, наша свобода начинается от нас 
самих, основные законы, регулирующие взаимоотношения 
и поведение отдельных людей, по мнению Чуковской коренятся 
в правде. Об этом пишет также в очерке литературных нравов 
Процесс исключения разоблачая Союз писателей как орган 
репрессий. Критическое отношение писательницы к партийному 
диктату, к антилитературному, административному произволу, 
сохраняет и по сей день не один лишь исторический интерес. 
В общем, Чуковская выступала против препарированного массового 
сознания, во имя активной позиции, этических и нравственных 
норм. Ее биография и творчество свидетельствует о переменах 
в жизни страны в течение многих десятилетий, концентрирует в себе 
почти все главные характерные черты эпохи тоталитаризма, 
является доказательстсвом того, что идеалы коммунистической 
власти, тоталитарная модель социального устройства разрушает 
универсальные ценности.

Последняя гесть настоящей публикации, думается, добавит 
выразительные черты к образу Чуковской, как человека трагической 
судьбы и поэта. Поэзия, не представляет собой самое ценное в ее 
наследии, но даже то совершенно очевидное обстоятельство, что 
широкая популярность Чуковской была связана с публицистикой, не 
меняет факт, что мы можем оценивать ее поэзию с помощью тех же 
самых критериев и принципов, которые используются в отношении 
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раньше исследуемого материала. При этом наиболее заметный 
признак ее творчества - постоянно подчеркиваемый этический 
аспект - необходимо признать здесь второстепенным фактором. 
В поэзии получает адекватное выражение истинный смысл 
ориентации на Абсолют, использование Чуковской библейских 
мотивов, сближает ее поэзию с религиозной традицией. Расскрывая 
смыслы стихотворений мы добираемся до их сакрального 
содержания.

Оригинальность лирики - умение проникать в свой собственный 
внутренний мир, кратко и точно выразить свои эмоциональные 
переживания, особенно переживание времени - то место, которое 
занимает память -, оно расширяется сообразно с расширением 
области чувств. Поэзия подчеркивает смысл времени заключается 
в самом акте творческой памяти. Вообще, память становит важный 
аспект поэтического мира Чуковской, она представляет не только 
личное прошлое, но и прошлое своего поколения, через детали места 
и времени. Можно обнаружить параллели между поэзией Чуковской 
и ее прозой. В какой-то мере осознав, что человек полностью не 
знает самого себя, она однако акцентирует его духовное измерение. 
Как чуткая ревнительница и ценительница традиции русской поэзии, 
литературы и вообще культуры, сама писательница считала 
преемственность и передачу высочайших достоинств долгом перед 
лицом интеллигенции.

Лидия Корнеевна Чуковская - из числа тех, совсем немногих, кто 
способен противостоять этическому релятивизму, она настаивает на 
различении правды от лжи, в условиях опасной иллюзии 
коммунизма, где терпит крушение культура и человеческая судьба, 
резко ставит нравстенные, и, шире, аксиологические вопросы.
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