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Wstęp

Żyją dzisiaj na ziemi dwa wielkie narody, które - choć 
odmienne były ich początki - zdają się zmierzać ku Jednym celom. 

Są to Rosjanie i Angloamerykanie... Ich punkty wyjścia są różne i odmienne są ich drogi, 
lecz na mocy tajemnych planów Opatrzności zdają się powołani do tego, 

by kiedyś w rękach każdego z nich znalazły się losy połowy świata. 
(Alexis de Tocqueville, 1851)1

1 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Kraków 1996, s. 463—464. 
2 S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1998; szerzej na temat teorii cywilizacji 

patrz: K. Janusz, Konfrontacje Rosja - Zachód. Zderzenie dwóch cywilizacji, Komorów 1997; 
F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Kraków 1934. 

Tytuł niniejszej książki - Ameryka oczami emigrantów rosyjskich trzeciej 
fali - wymaga pewnego uściślenia, które umożliwi pełniejszy ogląd zawar
tych w niej problemów. Należy wyjaśnić, iż tytułowa Ameryka jest pojęciem 
wąskim i umieszcza się ją w szerszym kontekście znaczeniowym, jakim jest 
Zachód. Jak bowiem wynika z badań przeprowadzonych przez wybitnych 
uczonych, pojęcie Zachód jest określeniem niejednoznacznym i w pewnym 
sensie nieostrym. Nie można utożsamiać go z kontekstem geograficznym 
i brać pod uwagę jedynie państwa leżące w zachodniej części Europy. Za
chodnia cywilizacja jest charakterystycznym zjawiskiem na przeważającym 
obszarze Europy, ale obejmuje także obszary pozaeuropejskie - Stany Zjed
noczone, Kanadę, Australię, Nową Zelandię. Początki cywilizacji zachodniej 
datowane są na 700 bądź 800 rok n. e. Za jej trzy główne elementy składowe 
uczeni uważają: Europę, Amerykę Północną i Amerykę Łacińską. Jak za
uważa S. P. Huntington, pod względem historycznym cywilizacja zachodnia 
jest cywilizacją europejską, współcześnie określaną jako euroamerykańska 
lub północnoatlantycka2. 
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Ameryka nie zawsze była uważana za część składową cywilizacji za
chodniej. Sami jej mieszkańcy byli zdania, że Europa jest odrębną cywiliza
cją. S. P. Huntington zauważa, że „o ile dziewiętnastowieczna Ameryka uwa
żała się za odrębną od Europy i jej przeciwstawną, o tyle w wieku XX okre
śla się jako część, a w rzeczywistości i przywódca większego organizmu, 
Zachodu, w którego skład wchodzi Europa”3 4 4. 

3 S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, op.cit., s. 52.
4 Hóeu e Poccuu, Idee w Rosji, Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod red. 

A. de Lazari, Warszawa 1998, t. 1, s. 42-47 (hasło Ameryka opracowane przez J. Smagę).
5 Hóeu e Poccuu, Idee w Rosji, Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod red. 

A. de Lazari, t. 2, Łódź 1999, s. 140-141 (hasło Zachód opracowane przez H. Paprockiego).
6 Szerzej patrz: L. Bazylow, Historia Rosji, t. I, Warszawa 1983; J. Łotman, B. Uspienski, 

Pogłosy koncepcji „Moskwa - Trzeci Rzym" w ideologii Piotra I (w sprawie tradycji średnio
wiecznej w kulturze baroku) [w:] Semiotyka dziejów Rosji, Łódź 1993.

7 Szerzej o słowianofilach patrz: A. Walicki, W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura 
i przemiany rosyjskiego slowianojilstwa, Warszawa 1964, L. Bazylow, Historia Rosji, t. II, 
op.cit., s. 184-185.

Biorąc pod uwagę fakt, iż terminy: Ameryka i Zachód są traktowane jako 
pojęcia homogeniczne, w niniejszej publikacji będą one używane wymien
nie, ze względu na tę samą moc znaczeniową. 

Jako element cywilizacji zachodniej Ameryka była różnie postrzegana 
przez Rosjan. Jak czytamy w leksykonie Idee w Rosji*, ambiwalentność po
jęcia Ameryka polegała na tym, iż Stany Zjednoczone kojarzyły się z Nowym 
Światem, stwarzającym nieograniczone możliwości dla ludzkiej inicjatywy, 
były utożsamiane z wolnością zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Ameryka 
jednak to również wulgarny praktycyzm i ubóstwo duchowe.

W leksykonie Idee w Rosji czytamy, że w kulturze rosyjskiej Zachód na
cechowany jest konotacjami negatywnymi. Dla wielu Rosjan kultura rosyj
ska, począwszy od jej genezy, nie ma nic wspólnego z kulturą zachodnią. 
Zachód to spuścizna cywilizacji rzymskiej, racjonalizm, spłycona wiara, 
umowa społeczna i prawo zewnętrzne. Rosja zaś to odwieczna ostoja i praw
da wiary. Polityczny i ekonomiczny liberalizm zachodnioeuropejski i amery
kański jest sprzeczny z jej naturą5.

Stosując politykę izolacjonizmu, Rosja była zamknięta na wszelkie 
wpływy z zewnątrz, tak w dziedzinie kultury, jak i literatury. Doktryna Mo
skwy jako „trzeciego Rzymu”, zakładająca mesjanistyczną rolę narodu rosyj
skiego, przetrwa aż do XVIII wieku, kiedy to Piotr I wprowadzi w państwie 
reformy i dostrzeże w Europie wzór postaw, idei i mentalności6. W później
szym sporze słowianofilów z okcydentalistami problem Rosji i Zachodu 
zajmie centralną pozycję. Słowianofile7 w swych dziełach negowali cywili
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zację Zachodu i odrzucali ją jako wzór do naśladowania dla Rosji. W uza
sadnieniu twierdzili, że ta cywilizacja to przymus zewnętrzny, który nie po
zwala rozwijać się prawdziwej, spontanicznej wspólnocie, za jaką uważali 
Rosję. Przekonywali, że Rosja powinna opierać się na własnej, starej trady
cji, tej sprzed reform Piotra I. Wzory zachodnie nie nadawały się do naśla
dowania, gdyż to, co wydaje się lepsze, jest tylko pozorne. Zarzucali Zacho
dowi formalizm zupełnie obcy narodowi rosyjskiemu, Rosjanie bowiem 
mają silnie rozwiniętą moralność i bogate życie wewnętrzne.

Słowianofile odpowiedzi na nurtujące ich ojczyznę problemy szukali 
w przeszłości Rosji, gloryfikowali jej historię, a właściwie te jej elementy, 
które im samym odpowiadały. Rozwój historyczny Rosji - jak zauważa 
L. Bazylow - odznaczał się w ich mniemaniu wieloma niezwykle cennymi 
walorami, które umożliwiły Rosji prawidłową drogę rozwoju. Twierdzili, że 
nie istnieje jednolita cywilizacja, tak więc nie można mówić o podobieństwie 
dróg rozwojowych poszczególnych narodów, każdy z nich bowiem rozwija 
się na podłożu ukształtowanym własnymi osiągnięciami. Ruś, według sło- 
wianofilów, może pochwalić się bardzo ważną ideą - prawosławiem, które 
wywarło piętno na charakterze ludu rosyjskiego i ukształtowało wrażliwość 
w postrzeganiu świata.

Przeciwstawne słowianofilom ugrupowanie - okcydentaliści8 - za ko
nieczność uważali europeizację Rosji, dlatego byli zwolennikami reform 
Piotra I. Zarzucali Rosji historyczny zastój i związane z nim wyobcowanie. 
Za wzór stawiali zachodnią demokrację, domagali się rozwoju kultury i go
spodarki. System pańszczyźniany, tak gloryfikowany przez słowianofilów, 
uważali za najbardziej dotkliwe zło i niesprawiedliwość. Czerpiąc wzory 
z Zachodu, twierdzili, że Rosja od czasów Piotra I znajduje się na tej samej 
drodze rozwoju co zachodnia część Europy i - jak pisze L. Bazylow - jej 
dalszy rozwój musi być taki sam. Zachód trzeba naśladować, gdyż osiągnął 
on prawdziwą wolność, postęp zaś stwarza bardzo dobre perspektywy roz
wojowe dla zacofanej Rosji9.

’ A. Walicki, Rosyjska filozofia i myśl społeczna. Od oświecenia do marksizmu, Warszawa 
1973; L. Bazylow, Historia Rosji, t. II, op.cit., s. 183-184.

9 L. Bazylow, Historia Rosji, t. II, op.cit., s. 183-184.
10 Idee w Rosji, t. 2, op.cit., s. 42-47.

W ideologii radzieckiej USA to „lider kapitalizmu, systemu (...) skaza
nego na nieuchronną zagładę”10. Oficjalna propaganda przedstawiała Ame
rykę jako supermocarstwowy imperializm, kraj wyzysku mas pracujących 
i ograniczanie praw ludzkich. Po upadku komunizmu obraz Stanów Zjedno
czonych zmienia się i - chociaż ciągle pozostają one synonimem zgubnego 
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kapitalizmu - zaczynają powstawać w świadomości Rosjan nowe, niezauwa
żone dotąd wartości Ameryki: demokracja, prawo, postęp.

„Kluczowy dla Rosji problem jej stosunku do Zachodu jest bardzo złożony; na 
kwestie wymogów modernizacji w przekonaniu milionów Rosjan składają się kwestie 
związane z utrzymaniem bądź odzyskaniem własnej, zagrożonej tożsamości narodo- 
wo-kulturowej społeczeństwa, dla którego zarówno czysta »rosyjskość«, jak i »euro- 
pejskość« pozostają od dwustu przynajmniej lat jedynie zmitologizowanymi myślo
wymi konstrukcjami. Najbardziej samoświadomi zwolennicy konsekwentnej europe
izacji Rosji nie mogą lekceważyć historycznych doświadczeń swego kraju, które 
wskazują na - w znacznym jak dotąd stopniu - destrukcyjny efekt »naświetlania« Ro
sji indywidualistyczną kulturą Zachodu. Prowadzi on do rozpadu tradycyjnych więzi 
środowiskowych, zachowań skrajnych, wzrostu wykorzenienia i atomizacji jednostek, 
przy równoczesnych trudnościach z połączeniem ich więzią opartą na rynku i prawach 
obywatelskich”11.

11 M. Broda, Historia a eschatologia. Studia nad myślą Konstantego Leontjewa i „zagadką 
Rosji", Łódź 2001, s. 277-278; porównaj też: A. Kara-Murza, Wobec wykorzenienia [w:] „Res 
Publica” 1991, nr 2, s. 37.

12 A. Kara-Murza, Wobec wykorzenienia, op.cit., s. 37-38.
13 M. Broda, Historia a eschatologia..., op.cit., s. 278.
14 Świat jest wielką sprzecznością. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawiają Jarosław Gowin 

i Łukasz Tischner, „Znak” 2002, nr 1, s. 49.

Jeden z rosyjskich filozofów, A. Kara-Murza, pisze: „Przywykliśmy rozwa
żać te zagadnienia w kategoriach totalitaryzm - demokracja, tertium non 
datur . Tymczasem istnieje trzeci wariant, jest nim stan degeneracji i rozpadu 
społeczeństwa”12.

Nie bez znaczenia dla mentalności rosyjskiej, oswojonej z mitem „gniją- 
cego Zachodu”, jest fakt, że ich ojczyźnie przychodzi się nań otwierać - 
z intencją odrodzenia Rosji - w okresie, gdy zachodnie elity zdają się czasem 
skłaniać ku zwątpieniu, nostalgii i dekadencji13. Ostatnio coraz częściej można 
usłyszeć głosy, iż cywilizacja zachodnia zmierza ku końcowi, jej istnienie jest 
tylko kwestią czasu. Wydarzenia z 11 września 2001 roku są często stawiane 
jako dowód takiego twierdzenia. R. Kapuściński w odpowiedzi na pytanie, 
czy 11 września to symboliczna data zmierzchu dominacji Zachodu nad 
resztą świata, konstatuje, iż jest to raczej mało prawdopodobne, chociaż cy
wilizacja europejska przeżywa w tej chwili bardzo ciężki okres14. Dalej 
stwierdza, że „w skali całego globu mamy dziś do czynienia z renesansem 
nieeuropejskich kultur, cywilizacji i właśnie dlatego Europa musi znaleźć dla 
siebie właściwe miejsce w tym wielokulturowym świecie. Ludzie Zachodu 
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powinni wypracować nową formułę międzycywilizacyjnej współpracy 
i wymiany, która mogłaby zastąpić wzorce ukształtowane w okresie impe
rialnych podbojów”. P. Kłodkowski zauważa, że „w XVII, XIX i w po
czątkach XX wieku Europejczycy mieli świadomość globalnej misji. Nale
żało przedstawić »zacofanej reszcie świata« doskonały wzorzec rozwoju, 
prawie że świetlaną wizję prowadzącą ku doskonałemu państwu rządzonemu 
według dobrych, sprawdzonych europejskich standardów”15 16. Jednakże oka
zało się, że inne cywilizacje wcale nie rezygnują tak łatwo z wypracowanych 
przez tysiąclecie historii, „nie bardzo są skłonne do przekształceń, które 
oznaczałyby kopiowanie instytucji euroatlantyckich, a lekarstwo na proble
my, z którymi muszą się zmagać, widzą raczej we własnym dziedzictwie”17. 
Propagowany przez Zachód, zwłaszcza przez Amerykę, model społeczeń
stwa demokratycznego oraz zastosowanie go w państwach o odmiennych 
kulturowo i ideologicznie zasadach, będzie po prostu niezrozumiały. Tak 
więc „samo wprowadzenie zachodnich procedur demokratycznych wcale nie 
musi oznaczać istnienia rzeczywistego systemu demokracji”18.

15 Tamże, s. 50-51.
16 P. Kłodkowski, O iluzji wartości uniwersalnych, „Znak” 2002, nr 1, s. 14.
17 Tamże, s. 15.
18 Tamże, s. 46.
19 L. Suchanek, Rosja - Europa - Azja. Euroazjaniści, ich poprzednicy i kontynuatorzy [w:] 

Między Europą a Azją. Idea Rosji - Eurazji, pod red. S. Grzybowskiego, Toruń 1998, s. 17.
20 Tamże, s. 17.

Problem wyboru kierunku, w którym powinna pójść Rosja, istniał już od 
dawna. Zastanawiano się, czy droga Rosji ma być jedynie odtworzeniem 
drogi Europy Zachodniej. Problem Rosja i Europa, Rosja i Zachód - zauwa
ża L. Suchanek - Jest jednym z centralnych w rosyjskiej myśli filozoficznej, 
religijnej, politycznej i socjologicznej” 9. Źródła opozycji Rosja-Zachód 
powszechnie wiązane są - konstatuje badacz - „ze zrodzoną w dawnej Rusi 
ksenofobią, wrogością wobec wszystkiego, co obce, cudzoziemskie”20.

Rosja i Ameiyka w XX wieku

Po niepowodzeniach w wojnach na początku XIX wieku Amerykanie, 
w sformułowanej w 1823 roku doktrynie Monroe’a, zadeklarowali odsunię
cie od ingerencji w sprawy europejskie. Doktryna ta - jak zauważa J.L. Gad- 
dis - „była nie tylko przychylnie przyjętym przez społeczeństwo wycofa
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niem się ze starego kontynentu, lecz także śmiałym potwierdzeniem własnej 
dominacji nad nowym” . I chociaż Rosja nie składała żadnych deklaracji, 
również w 1825 roku, po śmierci cara Aleksandra I, skoncentrowała się na 
sprawach wewnętrznych. Jak dalej konstatuje J.L. Gaddis: „Świat był jeszcze 
na tyle wielki, by imperia mogły rozwijać się bezkolizyjnie”21 22.

21 J.L. Gaddis, Teraz już -wiemy... Nowa historia zimnej wojny, Warszawa 1998, s. 17.
22 Tamże, s. 17.
23 Tamże, s. 17.
24 Tamże, s. 18.
25 Tamże, s. 18.
26 Tamże, s. 18.

Jednakże kontakty między Rosją i USA istniały, zwłaszcza w sferach 
obejmujących handel, przepływ podróżnych, co miało wpływ, zwłaszcza 
„wśród wykształconych mniejszości w Stanach Zjednoczonych i w Rosji, na 
umiarkowane zainteresowanie kulturą oraz instytucjami politycznymi drugiej 
strony. (...) Przez te lata Rosja nie stała się ani mniej autokratyczna, a Stany 
Zjednoczone ani trochę mniej demokratyczne”23.

Przyczyn późniejszego konfliktu pomiędzy mocarstwami trzeba szukać 
w tych na pozór zgodnych stosunkach - „pierwsze odchylenia od tego wzoru 
pojawiły się wraz ze znaczącym rozwojem środków transportu i komunika
cji, jaki miał miejsce w ostatnich dekadach XIX stulecia”24. Amerykanie 
modernizowali flotę, Rosjanie zaś zbudowali kolej transsyberyjską,

„(...) a ów technologiczny zbieg okoliczności pozwolił obu krajom umocnić włas
ne wpływy w północno-wschodniej Azji w momencie, kiedy Chiny, starożytne impe
rium (...), znalazło się najwyraźniej na krawędzi upadku. (...) Później wybuchła woj
na rosyjsko-japońska 1904-1905 roku, a (...) podczas samego konfliktu jednak Stany 
Zjednoczone wraz ze swym starym przeciwnikiem, Wielką Brytanią opowiedziały się 
otwarcie po stronie Japonii, a przeciwko carskim aspiracjom mocarstwowym”25.

Kolejną przyczynę nieporozumień amerykańsko-rosyjskich wiąże się 
z okresem rewolucji w dziedzinie transportu i komunikacji. J.L. Gaddis kon
statuje, że „niskie opłaty za przejazd parowcem wydatnie zwiększyły napływ 
emigrantów z Rosji do Stanów Zjednoczonych - statystyki rosły od około 
19 tysięcy rocznie w latach osiemdziesiątych XIX wieku do około 200 tysię
cy rocznie w dziesięcioleciu poprzedzającym wybuch pierwszej wojny 
światowej - a wraz z nimi pojawiały się straszne opowieści o nędzy i sank
cjonowanych oficjalnie prześladowaniach”26.

Jednakże nie tylko Rosjanie napływali do Stanów Zjednoczonych. Przy
czyna wyjazdu Amerykanów do Rosji miała inne źródła i wynikała z cieka
wości, chciano bowiem poznać owiane tajemnicą imperium. Niektórzy 
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z powracających „zdawali później pełne ponurych szczegółów relacje z po
dróży podczas publicznych odczytów lub na łamach gazet i magazynów, 
ukazujących się od niedawna w masowych nakładach”27. Amerykanie za
częli zdawać sobie sprawę, że rządy carskie w Rosji mają represyjny cha
rakter. Te początkowe, na pozór błahe konflikty przerodziły się we wzajem
ną wrogość między dwoma państwami, która w następstwie spowodowała 
coraz bardziej pogłębiający się konflikt między nimi.

27 Tamże, s. 18.
28 Tamże, s. 19.
29 Tamże, s. 20.
30 Tamże, s. 21.

J.L. Gaddis stwierdza, że „Stany Zjednoczone i nowy Rząd Tymczasowy 
w Rosji walczyły po tej samej stronie, lecz bardzo krótko. Rewolucja Paź
dziernikowa zastąpiła niebawem nieudolny rząd takim, który był zdecydo
wany nie tylko zawrzeć separatystyczny pokój, lecz także skończyć z kapita
lizmem na całym świecie”28. Rząd radziecki uznawał walkę klasową jako 
jedyną możliwość kształtowania procesu historycznego; jej działaniom pod
porządkowywał wszystkie swe działania, wyrażał także przekonanie, iż uda 
mu się wywołać światową rewolucję, ingerując w wewnętrzną politykę in
nych państw i obalając ich rządy, a także cały światowy porządek polityczny. 
Jednakże to, co W.I. Lenin chciał wprowadzić w życie, spotkało się ze sprze
ciwem, którego wynikiem była zmiana w rządach, wprowadzona przez ame
rykańskiego prezydenta W. Wilsona. Amerykański działacz polityczny nie 
chciał szerzyć rewolucji, zamierzał usunąć ze światowej polityki „to, co 
uważał za źródło niesprawiedliwości, a zatem i wojny. Był to (...) program 
równie ambitny jak ten, który głosili bolszewicy. Cała późniejsza historia 
XX stulecia wyrasta ze zderzenia tych dwóch ideologii - Wilsona i Lenina 
(,..)”29. „W każdym razie - konstatuje J.L. Gaddis - bez tych dwóch chary
zmatycznych przywódców XX stulecia historia potoczyłaby się zupełnie 
inaczej. (...) Przypadek sprawił, że w tym samym momencie Wilson i Lenin 
nakreślili przeciwstawne ideologiczne wizje, narzucili je krajom, którymi 
kierowali, a następnie, nie mogąc już dalej sprawować rządów, pozostawili 
swym mniej natchnionym następcom decyzję, jak ma wyglądać realizacja 
owych wskazań”30. Tak więc wydarzenia te stały się podłożem konfliktu, 
jaki nastąpił pomiędzy kapitalizmem i komunizmem, którego konsekwencje 
były odczuwalne przez długie lata w stosunkach między tymi krajami. Nie 
miały one jednak tak silnego charakteru, jak mogłyby sugerować idee gło
szone przez przywódców mocarstw. 1 tak, Stany Zjednoczone zrezygnowały 
dobrowolnie z dominacji w dziedzinie militarnej, a Związek Radziecki, nie 
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rozpoczął - jak sugerował Lenin - rewolucji światowej, natomiast Jego 
rząd zaczął przekształcać się w represyjną i zbiurokratyzowaną dyktaturę

Na taki obraz Stanów Zjednoczonych w literaturze rosyjskiej omawiane
go w niniejszym tekście okresu decydujący wpływ miała sytuacja polityczna, 
jaka zapanowała między dwoma państwami. Stany Zjednoczone i Rosja 
stanowiły bowiem dwa mocarstwa, które zaczęły ze sobą rywalizować. „Eu
ropa zdominowała świat około 1900 roku - zauważa M. McCauley - ale 
dwie wojny wewnętrzne, pierwsza i druga światowa, zniszczyły tę hegemo
nię. W 1945 roku Rosja stanowiła największą siłę militarną na tym konty
nencie. Niemniej Ameryka panowała na całej ziemi, podobnie jak Europa na 
początku stulecia. Bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej 
Stany Zjednoczone były zarówno mocarstwem gospodarczym, jak i wojsko
wym”31 32. Mając na uwadze takie warunki, nie dziwi fakt, iż rząd Stanów 
Zjednoczonych chciał stworzyć nowy porządek świata, który byłby odzwier
ciedleniem wartości państwa.

31 Tamże, s. 22.
32 M. McCauley, Rosja, Ameryka i zimna wojna. 1949-1991, Wrocław 2001, s. 115.
33 Tamże, s. 115.
34 Tamże, s. 116.

Oba kraje miały ambicje, by stać się państwami ekspansjonistycznymi. 
Jeszcze za rządów Lenina Rosja próbowała stać się takim mocarstwem, 
„ale porażka rewolucji w Niemczech w 1921 roku rozwiała to marzenie. 
Potem już młode państwo sowieckie skupiło się na rozwijaniu siły we
wnętrznej”33.

Stosunki rosyjsko-amerykańskie w XX wieku można podzielić na dwa 
okresy. W pierwszym, do maja 1945 roku, ani Rosja, ani Stany Zjednoczone 
nie były zagrożeniem dla siebie. Stany Zjednoczone nie interweniowały 
w wojnie domowej w Związku Radzieckim, która trwała w latach 1919-1920. 
Zmusiły Japończyków po zakończeniu działań wojennych do opuszczenia 
należącego do Rosji Dalekiego Wschodu. Komuniści amerykańscy mieli 
swój wkład w budowaniu przyszłego Kraju Rad34.

Drugi okres - 1945-1991 - charakteryzował się ochłodzeniem stosun
ków i wzajemnej wrogości. Jest to etap nazywany w historii „zimną woj
ną”, która oficjalnie rozpoczęła się w 1947 roku i trwała aż do schyłku 
rządów M. Gorbaczowa w 1991 roku. Termin „zimna wojna” po raz pierw
szy został użyty w przemówieniu B. Barucha, amerykańskiego działacza 
politycznego i państwowego, wygłoszonym 16 kwietnia 1947 roku, a na
stępnie powtórzonym 24 grudnia 1948 roku: „Chociaż wojna zakończyła 
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się, my znajdujemy się w stanie zimnej wojny, która jednakże coraz bar
dziej się ociepla”35.

35 Hasło XojiodHan eouna [w:J 3.A. UBaHHH, 3Hyuioionedun poccuucKO-ajuepuKaHCKta 
omHOiueHuu XVIII-XX Bena, MocKBa 2001, s. 597. Te i wszystkie inne tłumaczenia, jeśli nie 
podano inaczej, moje - A.M.

36 M. McCauley, Rosja, Ameryka i zimna wojna..., op.cit., s. 116.
37 Tamże, s. 120.
38 Tamże, s. 121.
39 Tamże, s. 123.
40 Tamże, s. 125.

„Lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte, siedemdziesiąte i pierwszą połowę lat 
osiemdziesiątych cechował - pisze M. McCauley - gwałtowny konflikt ide
ologiczny między mocarstwami, które walczyły o dominację w świecie”36. 
Badacz przytacza następujące źródła wrogości pomiędzy mocarstwami:

1. Decyzja administracji Stanów Zjednoczonych, aby po 1945 roku po raz 
pierwszy w historii odgrywać światową rolę. Bogactwo i potęga kraju 
uwzględniały tę aspirację. Rola taka miała zapewnić bezpieczeństwo demo
kracji na świecie przez wprowadzenie nowego porządku.

2. Ideologiczny zapał obu supermocarstw. Uważały one, że są przezna
czone do kształtowania świata zgodnie z ich wyobrażeniami.

3. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa37.
Jednakże Stany Zjednoczone w 1945 roku nie zdecydowały się ograni

czyć swych wpływów do obszaru obu Ameryk, lecz rozwinęły je w innych 
częściach świata. Gdyby stało się inaczej, „nie doszłoby do zimnej wojny. 
Nie byłoby konkurencji ani napięć między Rosją a Ameryką. (...) Ameryka 
zdecydowała się odgrywać na świecie najważniejszą rolę, ponieważ jej poli
tycy i dyplomaci cieszyli się w tym czasie dużymi wpływami”38.

Początek 1947 roku przyniósł pewność, że współpraca pomiędzy dwoma 
imperiami, mająca na celu stworzenie nowego porządku światowego, jest 
niemożliwa. Rosja i Ameryka rywalizowały ze sobą jako dwa odrębne sys
temy polityczne; „ustroje te można postrzegać jako komunizm i kapitalizm, 
tyrania i wolność, gospodarka nakazowa kontra rynkowa, kolektywizm 
i indywidualizm oraz czerwony świat w opozycji do świata wolnego. Obie 
główne ideologie były utopijne”39. Marksiści uważali, że odkryte przez nich 
prawa ludzkiej egzystencji, „w której konflikt między kapitałem a siłą robo
czą, kierownictwem a pracownikami wyobrażano sobie jako dramat. Aktorzy 
mieli w nim odgrywać wyznaczone z góry role, których nie mogli zmie
nić”40. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest rewolucja, która jest wydarze
niem nieuchronnym i pewnym. Przekonanie zwolenników tej tezy o własnej 
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nieomylności „rzutowało na obraz świata i dawało im przekonanie, że histo
ria zmierza we właściwym kierunku. Pewnego dnia Związek Radziecki miał 
się stać największą potęgą na ziemi, a Stany Zjednoczone, które wydawały 
się tak silne i groźne, państwem socjalistycznym”41.

41 Tamże, s. 125.
42 Tamże, s. 126.
43 Tamże, s. 126.
44 Tamże, s. 126-127.
45 Tamże, s. 30.

Stany Zjednoczone także chciały wprowadzić ideologiczną utopię, która 
„zrodziła się z przekonania, że Amerykanie mają prawo i obowiązek oświe
cania świata”42. Wyznawały zasadę, że wolność i szczęście każdego czło
wieka jest uzależnione od naśladowania we wszystkim Stanów Zjednoczo
nych.

Takie skrajnie utopijne poglądy obu państw miały się sprowadzić do zbu
dowania dwóch odrębnych supermocarstw, a „liczba krajów znajdujących się 
w poszczególnych strefach wpływu imperialnego miała stanowić kryterium 
oceny, która strona zdobywa przewagę”43. Amerykanie zaczęli krytycznie 
postrzegać Związek Radziecki i Rosjan, a wizja ekspansjonistycznego 
i totalitarnego imperium, zrodzona w latach czterdziestych, przetrwała aż do 
końca lat osiemdziesiątych. Zimna wojna zniszczyła także amerykański sys
tem polityczny, a niektórzy amerykańscy prezydenci (L. Johnson, R. Nixon, 
R. Reagan) zachowywali się równie kłamliwie jak przywódcy rosyjscy. 
W ten sposób idea komunistycznej groźby zapuściła korzenie w Stanach 
Zjednoczonych44.

Zimna wojna toczyła się więc na wszystkich płaszczyznach: dyploma
tycznej, politycznej, propagandowej. Za jej szczyt uważa się wojnę w Korei 
w latach 1950-1951, kiedy Stany Zjednoczone zostały niejako zmuszone 
przez ZSRR do wyprowadzenia swoich wojsk z terytorium Korei.

M. McCauley zauważa, że

„(...) wszystko wskazywało na amerykański brak zainteresowania w nieuchronnie 
nadchodzącej wojnie domowej w Korei. Stalin zaopatrzył Północ w broń ofensywną 
i w ten sposób przyczynił się do inwazji Południa, ale całkowicie błędnie ocenił reak
cję Amerykanów. Koreę trzeba było ocalić od komunizmu i to założenie zjednało ad
ministracji Trumana, wojsku i prawicy popularność, na którą czekali”45.

Wojna koreańska pogorszyła stosunki panujące pomiędzy USA i ZSRR, do
prowadziła do wyścigu zbrojeń i wpłynęła na późniejszy upadek komunizmu 
w ZSRR.
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Koniec zimnej wojny musiał nastąpić, gdyż nie było możliwe, aby oba 
imperia mogły równocześnie podzielić świat i rządzić nim. Zakończenie 
zimnej wojny wiąże się z rozpadem Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich, a jego skutki były bardziej zauważalne w Rosji niż w Stanach 
Zjednoczonych. Rozpad ZSRR dał bowiem Stanom Zjednoczonym tę prze
wagę, iż mogły one wywierać pewien wpływ na zachodzące na tych obsza
rach zmiany zarówno w dziedzinie gospodarki czy polityki, jak i kultury. 
Ameryka mogła zatem rozpocząć na terenie byłego imperium radzieckiego 
wprowadzanie „instytucji i wartości demokratycznych oraz gospodarki ryn
kowej”46. Ale - jak słusznie zauważa J. Stachura - „amerykańskiemu zado
woleniu z wpokonania komunizmu« towarzyszyła świadomość zagrożeń, 
jakie może spowodować niekontrolowana destabilizacja na terenie byłego 
imperium”47. Istnieje bowiem możliwość, iż w przypadku, kiedy reformy 
w Rosji się powiodą, będzie ona państwem demokratycznym, nowoczesnym, 
a co za tym idzie, potencjalnym rywalem Stanów Zjednoczonych. Jednakże

46 J. Stachura, Perspektywy stosunków amerykańsko-rosyjskich i ich znaczenie dla polityki 
USA wobec Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 1994, s. 3.

47 Tamże, s. 3.
48 Tamże, s. 13.
49 A. de Lazari, O mentalnościowych korzeniach eurazjatyzmu [w:] Między Europą a Azją. 

Idea Rosji-Eurazji, op.cit., s. 101.
50 U. LLIa<j>apeBHH, Ecmb nu y Poccuu óydytąee. 17y6nuąucmuKa, MocKBa 1991, s. 34.
51 Tamże, s. 35.

„(...) administracja demokratyczna - konstatuje J. Stachura - jest świadoma, że jeśli 
chodzi o stosunki z Rosją, warunki działania polityki amerykańskiej pogarszają się, że 
w społeczeństwie rosyjskim potęgują się nastroje niechęci, a nawet wrogości wobec 
Zachodu. Coraz częściej oskarża się Amerykę o chęć rzucenia - przez lansowanie re
form - państwa rosyjskiego na kolana i wyparcia go z dotychczasowych sfer wpły
wów”48.

Lazari konstatuje, iż „Negatywny, karykaturalny obraz Zachodu rozpo
wszechniany jest w Rosji nachalnie, w milionowych nakładach i to przez 
ludzi nietuzinkowych”49. I. Szafariewicz uważa, że Zachód jest „agresywną, 
bezlitosną cywilizacją (...) dążącą do przekształcenia świata - materialnego 
i duchowego - w pustynię na wzór krajobrazu księżycowego”50. S. Kurgi- 
nian, reżyser teatralny, twierdzi, że pod pozorem reform Zachód prowadzi 
wojnę przeciwko Rosji, czego rezultatem jest „destrukcja, dezintegracja, 
regres - narodowa katastrofa”51. S. Czugrow uważa, że takie przyjmowanie 
odwiecznej opozycji Zachód a Rosja jest wynikiem stereotypowego myślenia 
przez lata panującego wśród Rosjan. Aby pozbyć się niepotrzebnej wrogości 
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w stosunku do kultury zachodniej, trzeba przede wszystkim zmienić sposób 
postrzegania rzeczywistości i spojrzeć na nią obiektywnie. Trzeba rozróżnić 
granicę pomiędzy przesądami, za które Czugrow uważa wizję Zachodu utartą 
przez lata, a zwyczajnym widzeniem świata przez pryzmat swego narodu. 
Mentalność rosyjska bowiem jest w patrzeniu na Zachód dwojaka. Z jednej 
strony można dostrzec tendencje świadczące o tym, że Zachód jest obiektem 
zazdrości Rosjan, z drugiej wyraźnie widać, że Rosja nie lubi Zachodu, stara 
się go przedstawiać w złym świetle za wszelką cenę. „Taka psychologiczna 
anomalia - czytamy u Czugrowa -(...) jest objaśniana najczęściej tym, że 
w genetycznym kodzie narodu zachował się hołd przed cudami technologii 
zachodniej, która z zadziwiającą efektywnością była wykorzystana przez 
Zachód na polach bitew pierwszej wojny światowej”52 53. Wyjaśnienie takiego 
stosunku Rosji do Zachodu uczony widzi w następującej sprzeczności: „ofi
cjalna sowiecka propaganda” uważała cywilizację zachodnią za gnijącą, 
degradującą, a jednocześnie „ludzie sowieccy” uznawali ją za wzór . Tę 
dwuznaczność można wytłumaczyć, jeśli weźmie się pod uwagę dwa typy 
kultury politycznej - radykalizm i liberalizm. „Oba te systemy polityczne - 
zaznacza Czugrow - istnieją w ramach jednej cywilizacji, jednakże pierw
szy, opierający się na zasadach despotyzmu i kosmocentryzmu, jest bardziej 
charakterystyczny dla Wschodu i Rosji, a drugi, którego podstawą jest per
sonalizm - dla Zachodu”54. Tę walkę pomiędzy Zachodem i Wschodem 
można zauważyć także wewnątrz Rosji. Jej najlepszym przykładem jest kon
flikt, którego przyczyną była rywalizacja między dwoma rosyjskimi miasta
mi: uważanym za europejski Petersburgiem i bastionem słowiańskości, czyli 
Moskwą. „Petersburg zostanie oknem na Europę, na Zachód; Moskwa stała 
się drzwiami, przez które ze Wschodu, przez Azję, wdarła się Ameryka”55.

52 C.B. MyrpoB, Poccwi u 3anad. MemaMop<po3bi eocnpt&muH, Mocraa 1993, s. 49.
53 Tamże, s. 49.
54 Tamże, s. 49.
55 JJ.H. 3aM«THH, PyccKue cmojiuybi. MocKsa u Hemep6yp2, MocKBa 1993, s. 121.

Wytworzyła się w Rosji swego rodzaju oficjalna ideologia, która zakła
dała wrogość wobec innych, obcych norm. Jednakże zgodnie z ową ideologią 
głoszono schematyczne, uproszczone hasła ograniczone do stereotypów, 
służących głównie umocnieniu przekonania, iż naród rosyjski jest monoli
tyczny, jedyny. S. Czugrow dowodzi, iż taka sytuacja spowodowana jest 
ukształtowaniem świadomości Rosjan, którą zdominowało popularne w la
tach panowania Breżniewa przekonanie o nierozerwalności narodu rosyj
skiego. „Środki masowego przekazu - konstatuje Czugrow - dzień za dniem 
(...) przekazywały wiadomości, w których motywem przewodnim było wy
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łącznie to, że amerykański imperializm »próbuje zawrócić koło historii«”56. 
Tak więc „główne cechy »obrazu Zachodu«, a przede wszystkim »obrazu 
Ameryki« - to schematyczność, uproszczenie, jednostronność. Jednocześnie 
- jak pamiętamy - obraz przeciwstawnego systemu - to przede wszystkim 
projekcja naszego systemu bogactw na obcy system. Kształtując »obraz 
Ameryki« tradycja propagandy sowieckiej, czy to wprost, czy w sposób 
utajniony wymagała ukazania przewagi socjalizmu”57.

56 C.B. HyrpoB, Poccun u 3anad..., op.cit., s. 61.
57 Tamże, s. 63.
51 Tamże, s. 64.
59 Tamże, s. 64.
60 „MnpoBaa aKOHOMHKa h MOKayHapoflHbie oinomemm”, 1958, 12, s. 11.

W latach siedemdziesiątych XX wieku z pojęciem Ameryki utożsamiano 
cechy przedstawiane przez oficjalną propagandę. Wśród nich wyróżnia się 
następujące: „erozja autorytetu moralnego, międzynarodowa izolacja, niepo
rządek finansowy (inflacja), polaryzacja społeczeństwa, nasilenie się przeci
wieństw pomiędzy warstwami społeczeństwa, radykalizm jednych (młodzie
ży) i prawicowość innych (drobna i średnia burżuazja) (...)”58. Łatwo za
uważyć, iż wymieniono jedynie część cech charakteryzujących Stany Zjed
noczone, nie uwzględniono zaś tych, które powszechnie uważało się wów
czas za pozytywne. I choć przedstawione określenia były prawdziwe, zgodne 
z rzeczywistością, to jednak nie stanowiły całości. Tak więc amerykański 
„obraz stał się niepełny, jednostronny i dlatego zniekształcony, stereotypo
wy”59. Narzucony odgórnie obraz Ameryki i brak obiektywnych informacji 
na jej temat stały się przyczyną umniejszenia zasług Zachodu, przedstawia
nia go w sposób spłycony i zgodny z wytworzonym przez propagandę mitem 
o Ameryce jako kraju zła. Szablonowe i stereotypowe oceny Zachodu poja
wiały się w środkach masowego przekazu i były przykładem tego, jak bardzo 
zdeformowane były przekazywane informacje. W jednym z ówczesnych 
czasopism radzieckich możemy odnaleźć taki opis panujących wówczas 
stosunków:

„Wprowadzenie w życie wspaniałych zadań planu siedmioletniego jest nowym, 
druzgocącym uderzeniem w ideologię burżuazyjną (...). Teraz dla wszystkich (...) 
jest jasne, że to właśnie socjalizm, a nie kapitalizm trzyma wysoko pochodnie postępu 
ludzkości. Wielki rozwój światowego socjalizmu i równocześnie następujący z nim 
upadek światowego imperializmu - taki jest kierunek wydarzeń współczesnej epo
ki”60.

Jak zauważa Czugrow, „w te trzy zdania wplecione są trzy najbardziej po
pularne odmiany stereotypów - triumfatorska (przewaga własna), upokarza
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jąca i konfrontacyjna. To właśnie były te trzy filary, na których od samego 
początku mocno opierał się sowiecki stosunek do Zachodu”®1. W ciągu ko
lejnego dziesięciolecia stosunek do Zachodu w ZSRR zmienił się nieznacz
nie, „mniej było fałszywej patetyki, więcej zaś dążenia do logicznego argu
mentowania. Lecz jeszcze mocniej umacniają się stereotypy wagresywności 
kapitalizmu«”61 62 63.

61 C.B. HyrpoB, Poccun u 3anad..., op.cit., s. 67.
62 Tamże, s. 67.
63 „Mnpoaan iKOHOMMKa u MOKjiyHapoAHbie OTHOuieHua”, 1972, Na 12, s. 40-41.
M C.B. HyrpoB, Poccun u 3anad..., op.cit., s. 69.
65 Tamże, s. 69.

Lata siedemdziesiąte przyniosły pozorną zmianę na lepsze w stosunkach 
ZSRR - Zachód. Chciano wtedy znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia 
między systemami. Na Zachodzie powstały nadzieje na stworzenie nowych 
struktur politycznych, pozwalających na zgodne współistnienie narodów. 
Jednakże liczni radzieccy uczeni za wszelką cenę chcieli udowodnić, iż to 
sowiecki model stosunków międzynarodowych i socjalistyczna demokracja 
są najlepsze:

„(...) doświadczenie ZSRR z całą siłą pokazało swą wielką przewagę jako państwa 
socjalistycznego, demokracji socjalistycznej w stosunkach międzynarodowych (...). 
Przewaga socjalistycznego federalizmu nad jakąkolwiek różnorodnością federalizmu 
burżuazyjnego wynika z przewagi demokracji socjalistycznej nad burżuazyjną

Zrozumiałe jest więc, iż takie przedstawienie własnych osiągnięć nie sprzy
jało uregulowaniu stosunków z Zachodem i zażegnaniu konfliktu. Poza tym 
w połowie lat osiemdziesiątych w krajach nadbałtyckich, Azji Środkowej 
i na Zakaukaziu wybuchły konflikty narodościowe i wszelkie zasady wza
jemnych stosunków w tej sytuacji stały się możliwe jedynie pod warunkiem 
zasadniczej zmiany postrzegania rzeczywistości i krytycznej oceny własnych 
możliwości. Bezkrytyczność w stosunku do własnego kraju zrodziła bowiem 
poważniejszy konflikt w obrębie jednego państwa. W połowie lat osiemdzie
siątych - konstatuje S. Czugrow - „kiedy Związek Radziecki znalazł się 
przed realnym zagrożeniem wojną atomową socjologowie po staremu »po- 
głębiali« nasze rozumienie klasowych antagonizmów w obrębie światowej 
polityki”64. W tym czasie społeczeństwo radzieckie stanęło w obliczu kryzy
su gospodarczego, a „stereotyp wgnijącego Zachodu« był wykorzystywany 
wbrew jakiejkolwiek logice”65. „Połączenie wzrostu sił wytwórczych z pro
cesem rozkładu ekonomii to jedna z typowych sprzeczności współczesnego 



Wstęp 21

kapitalizmu (...). Coraz wyraźniej uwidacznia się antyhumanitarny charakter 
kapitalistycznego zastosowania dorobku rewolucji naukowo-technicznej, 
jego zgubne skutki społeczno-ekonomiczne i ekologiczne. W tym można 
właśnie dostrzec nowe formy jego rozkładu”66. Stereotypy warunkujące takie 
postrzeganie Zachodu tworzyły fałszywy obraz rzeczywistości, ukazywały 
go w niekorzystnym świetle. Zadaniem stereotypów jest „pomagać człowie
kowi orientować się w warunkach nadmiaru informacji, oddzielać znane od 
nieznanego. W sytuacji głodu informacyjnego okresu zastoju stereotypy prak
tycznie nie mogły pełnić swej pierwotnej funkcji. Informacja w zasadzie była 
obfita, ale przy tym jednostronna, jednego typu”67.

66 „MnpoBan 3kohomhk3 u MewjyHapoAHbie OTHOiueHna”, 1985, N» 5, s. 71.
67 C.B. MyrpoB, Poccw u 3anad..., op.cit., s. 70.
61 Tamże, s. 72.
69 Tamże, s. 72.
70 Tamże, s. 73.

Związek Radziecki bardzo często podkreślał różnice dzielące go od Ame
ryki i Zachodu. Jednakże w rzeczywistości różnice te nie były tak znaczące, 
jak przedstawiano je w środkach masowej informacji. Wydaje się, iż istnieje 
jednak wiele elementów, które łączą oba te kraje. S. Czugrow wymienia 
wśród nich wielkość terytorium zajmowanego przez oba państwa, różnorod
ność narodów, a co za tym idzie, wielokulturowość, wielojęzyczność, przy
pisuje im rolę „kotła narodowego”68. Różnice z kolei są zauważalne w spo
sobie myślenia, zachowania, mentalności. Ten rozdział między Ameryką 
i ZSRR - konstatuje S. Czugrow - związany jest z wyobrażeniem Ameryki 
o własnej wyjątkowości - „z roku na rok działacze polityczni USA, przede 
wszystkim prezydenci, uroczyście uznają Amerykę za wybrankę Boga, za
pewniają o jej szczególnej misji w świecie. Stąd wyobrażenie (...), iż USA to 
pewnego rodzaju model, wzorzec, z którym powinny porównywać własny 
rozwój wszystkie inne kraje”69. To samo stanowisko doprowadziło do zro
dzenia się przekonania o „prawie Stanów Zjednoczonych do wtrącania się 
w sprawy innych krajów, leżących niekiedy tysiące kilometrów od konty
nentu amerykańskiego”70.

Jednakże nie tylko w Rosji tworzone były stereotypy na temat Stanów 
Zjednoczonych. Sami Amerykanie także przyczynili się do postrzegania ich 
samych poprzez stereotyp zakładający „amerykańską wyjątkowość”. Ma on 
znaczący wpływ na odbieranie przez nich osiągnięć innych krajów, w pew
nym sensie umniejszając to, co przynależne jest innym państwom i narodom. 
„Wszystko, co jest odmienne od »amerykańskiego modelu«, wszelkie różni
ce w przyjętych przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych gustach, przy
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zwyczajeniach, pasjach, bywa przyjmowane przez nich z ostrożnością, a nie
kiedy z wrogością. (...) Wszystko, co zaprzecza wwybraniu narodu przez 
Boga« i jego ideałom, pochodzi »od diabła«”71.

71 Tamże, s. 74-75.
72 T. TaneB, AjuepuKaHCicuu o6pa3 Mupa, unu AMepuKa zjio3omu uenoeeKa, Komopbiu ee He 

euden, „EBpona +AMepmca” 1991, Na 1, s. 28-29. Cytuję za: C.B. HyrpoB, Poccuh u 3anad..., 
op.cit., s. 75.

73 C.B. HyrpoB, Poccun. u 3anad..., op.cit., s. 75.
74 Tamże, s. 76.
75 Tamże, s. 76.
76 Tamże, s. 76.

Inny, typowy wyróżnik amerykańskiego społeczeństwa to podnoszone do 
rangi kultu pokonywanie za wszelką cenę przeciwieństw losu, walki o miej
sce w świecie. Ten swoisty sposób na przetrwanie pośród innych narodów 
wyjaśnia A. Gaczew, przytaczając słowa Arystotelesa, twierdzącego, że poza 
społeczeństwem człowiek staje się bogiem bądź zwierzęciem. Objaśnia: 
„Bogami oni nie byli (...) i zawsze wszystko centralne, najwyższe, wysokie 
(w tym także i wzniosłe interesy ducha) wydawały się im być jakoby wrogi
mi: staroświeckimi, substancjonalnymi, niewolnymi...”72. W takim wrogim 
makrokosmosie - konstatuje S. Czugrow - „zawierał się amerykański indy
widualny mikrokosmos z uwzględnieniem walki o istnienie i pokonywanie 
przeszkód”73. Jeśli dla narodu rosyjskiego pokonywanie trudności wiązało 
się ze zrywami całego narodu, to w Stanach Zjednoczonych bardziej liczą
cym się był ten, kto walczył w imię słusznej sprawy sam, indywidualnie.

Uosobieniem słynnego „amerykańskiego marzenia” był „Wujek Sam”, 
którego postać uważa się za przykład indywidualnej walki o sukces, ukie
runkowania zachowania na wykorzystanie własnych sił w dochodzeniu do 
upragnionego celu. Jak zaznacza S. Czugrow, z takiego modelu można wy
ciągnąć dwa wnioski charakteryzujące cały naród amerykański. Pierwszy 
z nich to „zasada indywidualizmu jako przeciwieństwo zasady dążeń kolek
tywnych, na których opierała się moralność społeczeństwa rosyjskiego 
i sowieckiego”74. Odrzucenie przez Zachód modelu socjalistycznego społe
czeństwa w świadomości Zachodu występowało jako istota „obrazu wroga”. 
Kolejny wniosek, który wysuwa badacz, „wynika z absolutyzacji walki konku
rencyjnej i przeniesienia jej ze sfery przedsiębiorczości w sferę stosunków 
międzynarodowych”75. Dążenie do sukcesu i walka o miejsce w świecie stała 
się dla Ameryki, a także dla innych krajów zaliczanych do Zachodu, zasadą 
w stosunkach z innymi państwami, gdyż „(...) »obraz konkurenta« może przyjąć 
cechy agresywne, zmienić się w »obraz wroga« i stać instrumentem w polityce 
zewnętrznej. Gra według zasad staje się wówczas grą pozbawioną reguł”76.
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Ciągła chęć bycia najlepszym powoduje, iż społeczeństwo amerykańskie 
staje się coraz silniej skoncentrowane na sobie, egocentryczne, zaczyna pre
tendować do roli społeczeństwa, które należy naśladować, czuje się upoważ
nione do narzucania własnej woli innym narodom. Rosja nie jest Zachodem 
i nigdy nim nie będzie, gdyż system charakterystyczny dla państw zachod
nich jest odmienny od przyjętego w Rosji modelu życia społecznego, dla 
którego zasady demokracji są obce i nie mają szans, by przyjąć się na grun
cie rosyjskim. W narodzie rosyjskim zbyt silne są zasady soborowości, aby 
mógł on zaakceptować tak radykalne zmiany.

Emigracja rosyjska

Emigracja dotyczy każdego kraju, choć szczególną formę przyjęła ona 
w państwach komunistycznych, w których, z powodów ideologicznych, nie
uniknione było opuszczenie swojej ojczyzny i osiedlenie się w krajach za
pewniających swobodę i normalne warunki bytowe. Jednakże nie można 
wiązać emigracji jedynie z Europą, gdyż obejmuje ona także państwa azja
tyckie i afrykańskie. Można więc stwierdzić, że omawiana w niniejszej pracy 
emigracja rosyjska i jej literatura stanowi jedynie element odrębnego zjawi
ska, którego historia ma długą tradycję.

Każda fala rosyjskiej emigracji to zjawisko odrębne, tworzące własną 
kulturę, własną literaturę. I każda z nich różniła się od poprzedniej, stano
wiąc oddzielną część wpisującą się w kontekst całości zjawiska.

Za pierwszego emigranta, który opuścił swą ojczyznę z przyczyn poli
tycznych, uważany jest książę Andrzej Kurbski, „przedstawiciel wielkiego 
bojarstwa, ideolog i rzecznik jego interesów”77. 30 kwietnia 1564 roku zde
cydował się on zbiec z Rosji, ratując w ten sposób własne życie, gdyż „po 
pewnych niepowodzeniach wojennych decyzja o jego losie została już pod
jęta” 8. Książę zbiegł na tereny Rzeczypospolitej, gdzie od króla Zygmunta 
Augusta otrzymał dobra ziemskie.

77 L. Bazylow, Historia Rosji..., op.cit., t. 1, s. 27.
78 Tamże, s. 28.
79 L. Suchanek, Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajdują się pisarze rosyjscy [w:] Emigracja 

i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1993, s. 14.

Wiek XIX to okres, kiedy emigracja rosyjska wywodziła się z kręgów 
„ówczesnej elity kulturalnej i intelektualnej, która nie mogła się pogodzić 
z istniejącym reżimem carskim”79. Wśród emigrantów tamtej epoki należy 
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wymienić sztandarową postać ówczesnej emigracji politycznej, Aleksandra 
Hercena i jego bliskiego towarzysza, poetę, Mikołaja Ogariową byłego pro
fesora Uniwersytetu Moskiewskiego Władimira Pieczeriną a także osoby, 
które spodziewały się prześladowań ze względu na wyznawaną religię (Zi- 
naida Wołkońską Iwan Gagarin).

Początkowo emigracja nie była zjawiskiem masowym. Stała się nim dopie
ro po obaleniu władzy carskiej, kiedy wprowadzono nową ideologię państwo
wą zabraniającą nawet najmniejszych przejawów liberalizmu czy demokracji.

Rosyjską emigrację literacką XX wieku przyjęło się dzielić na trzy fale 
uchodźstwa. Pierwszą największą nastąpiła po dojściu do władzy bolszewi
ków w 1917 roku i rozpoczęciu wojny domowej. Ojczyznę opuściło wtedy 
wielu przedstawicieli kultury i nauki, a także tysiące prostych ludzi. Druga 
fala emigracji rosyjskiej była skutkiem wybuchu II wojny światowej. 
W latach 1941-1945 tysiące uchodźców osiedliło się poza granicami kraju, 
wśród nich byli także przedstawiciele inteligencji rosyjskiej. Trzecia fala 
uchodźstwa zapoczątkowana została w okresie, kiedy władza wstrzymała 
proces odwilży, który miał zapewnić zniesienie cenzury. Twórcy zaliczani 
do pierwszej fali emigracji80 w swoich utworach dociekali przyczyn upadku 
Rosji. Większość z nich uważała się za obrońców kultury narodowej i konty
nuatorów tradycji humanistycznych Aleksandra Puszkina. Czuli się emocjo
nalnie związani ze swoją ojczyzną rozłąka z nią była więc dla nich ogromną 
tragedią. W utworach powstałych w czasie pierwszej emigracji pojawia się 
przede wszystkim temat Rosji, tęsknoty za nią nostalgii. Często porówny
wano też Rosję z krajem, w którym przyszło żyć emigrantom. Można tu 
wymienić: Ciemne aleje (TeMHbie a/uieu) Iwana Buniną Dzieciństwo Nikity 
(JJemcmeo HuKumbi) A. Tołstoją wiersze Zinaidy Szachowskiej czy Gie- 
orgija Adamowicza. Oprócz charakterystycznego dla diaspory tej fali moty
wu ojczyzny w twórczości pisarzy równie często znaleźć można opisy życia 
codziennego środowiska emigracyjnego. Trzeba zauważyć, że utwory te 
powstawały w różnych krajach, tak więc obraz życia pisarzy żyjących 
w Konstantynopolu różnił się od tego, jaki tworzyli emigranci z Pragi, Pary
ża czy Berlina. Spośród licznych literackich emigrantów można wymienić 
takie postacie, jak: Dymitr Miereżkowskij, Zinaida Gippius, Iwan Szmielow, 
Borys Zajcew, Michaił Osorgin, Aleksiej Riemizow, Iwan Bunin, Władimir 
Nabokow, Boris Popławski, Arkadij Awierczenko i inni.

10 W ostatnim czasie ukazała się monografia autorstwa B. Kodzisa, obejmująca zjawiska 
związane z pierwszą falą emigracji rosyjskiej: E. Kopane, JIumepamypHbie yeHmpu pyccKozo 
sapyóesKM. 1918-1939. Ilucamenu. Tsopiecicue ofneduHenuii. TlepuoduKa. Knuzonenamanue, 
MOnchen 2002.
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„Po drugiej wojnie światowej - pisze A. Drawicz - zjawiła się na Zachodzie emi
gracja druga, od początku jednak obciążona garbem narzuconej jej zbiorowej odpo
wiedzialności za przestępstwa jednostek, smakująca swoje potrójne krzywdy, doznane 
od swoich, Niemców i sojuszników (...) - więc od początku mniej widoczna, przy
cupnięta, nie chcąca się rzucać w oczy, nastawiona przede wszystkim na fizyczne 
przetrwanie i wzajemną pomoc”81.

81 A. Drawicz, Zagraniczna Rosja (jej książki, czasopisma, idee) [w:] tegoż, Pytania o Rosję, 
Warszawa 1981, s. 10.

12 Na temat stanu badań nad literaturą trzeciej fali emigracji rosyjskiej patrz szerzej: A. Wo- 
łodżko, Trzecia fala w rosyjskiej literaturze emigracyjnej (wybrane problemy badawcze), 
„Przegląd rusycystyczny” 1993, nr 1-2, s. 87-92; L. Suchanek, Rosyjska literatura emigracyj
na. Próba spojrzenia całościowego, „Slavia Orientalis” 1993, nr 2, s. 257-270; H. AacrHXHHa, 
ypoKu „mpembeu eojinbi’’, „OómecTBeHHbie Hayxn u coBpeMeHHocn,” 1992, Na 3, s. 109-115.

83 Hasło Emigracja [w:] W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Od początku 
stulecia do roku 1996, tłum. B. Kodzis, Warszawa-Wrocław-Kraków 1996, s. 151.

Emigranci drugiej fali uchodźstwa, prócz prostych ludzi, dla których za
akceptowanie władzy sowieckiej było zbyt trudne, to także ludzie pióra. 
Z twórcami pierwszej fali łączyło ich niepogodzenie się z nową rzeczywisto
ścią, uczucie wielkiej tęsknoty za krajem. Nową ojczyzną stały się dla nich 
przede wszystkim Niemcy i Ameryka. Uważa się, iż w tworzeniu literatury 
emigracji drugiej fali największy wkład wnieśli poeci, którzy, co charaktery
styczne, zaczynali pisać utwory o tematyce politycznej, często z satyrycznym 
odcieniem. Dopiero później w utworach zaczęto przekazywać głębsze pro
blemy filozoficzne. Pisarze drugiej fali przedstawiali tragiczne losy swojej 
ojczyzny i ludzi, którzy nie mogli odnaleźć miejsca w nowych realiach. Do 
tej części emigracji zalicza się: Dmitrija Klonowskiego, Jurija Jełagina, 
N. Morszena (Marczenko) i L. Rżewskiego.

Początki kolejnej, trzeciej fali82, sięgają 1958 roku, kiedy to - jak czyta
my w Leksykonie literatury rosyjskiej XX wieku - „w szczytowym momencie 
kampanii wymierzonej w B. Pastemaka, uporczywie namawiano go do 
opuszczenia kraju. Przed deportacją uratowała wówczas pisarza rezygnacja 
z Nagrody Nobla i publicznie wyrażona skrucha”83.

Trzecia fala skupia współczesnych emigrantów, którzy ciągle czynnie 
uczestniczą w życiu literackim. Uwolnienie się literatury spod nacisków 
ideologii spowodowało, że mogą oni wreszcie pokazać prawdę bez groźby 
prześladowań. Za przedstawicieli trzeciej fali uważa się m.in. Wasilija Ak- 
sionowa, Juza Aleszkowskiego, Andrieja Amalrika, Aleksandra Sołżenicyna, 
Władimira Maksimowa, Josifa Brodskiego, Andrieja Siniawskiego czy Edu
arda Limonowa. Ich ojczyzną stały się wyłącznie kraje zachodnie, w przeci
wieństwie do pisarzy pierwszej fali, którzy zatrzymali się także w Czecho
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Słowacji czy Chinach. Jak zauważa A. Wołodźko w książce Pasierbowie 
Rosji, w całości poświęconej twórczości emigrantów tego okresu, „geografia 
emigracji trzeciej fali jest rozległa. Wielu pisarzy osiadło w USA, gdzie ist
niało duże skupisko emigrantów pierwszej fali. (...) W stanie Vermont do 
roku 1994 mieszkał Aleksander Sołżenicyn, w Waszyngtonie przebywa Wa
silij Aksionow, w Nowym Jorku żył Siergiej Dowłatow”84.

84 A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej emigracji, Warszawa 1995, s. 8.
85 A. Drawicz, Inna Rosja, Warszawa 1980, s. 27-28.
86 A. Drawicz, Pytania o Rosję, op.cit., s. 11.
87 A. Drawicz, Inna Rosja, op.cit., s. 28.
88 B. HekpacoB, Bseniid u Hetmo, całość opublikowana w „KoHTHHeHT” 1976, Na 10, s. 11- 

-85, Na 12, s. 90-120, Na 13, s. 7-82. Cytuję według tego wydania, Na 12, s. 91.

„Jest to - zauważa A. Drawicz - niemal emigracja z wyboru, podyktowanego 
w części przypadków motywami narodowościowymi (wyjazdy żydowskie). Jednakże 
w zapleczu i tych, i większości innych decyzji tkwi pełna świadomość niemożności 
odnalezienia się w istniejącym systemie. Są to zatem wyjazdy pozbawione złudzeń, 
oparte na doświadczeniu przeszło sześćdziesięcioletniego funkcjonowania władzy 
sowieckiej”85. Zresztą wzjawisko nowej fali emigracyjnej wykroczyło już poza (...)- 
pierwotne inspiracje, żyje własnym życiem nie podlegającym zdalnemu sterowaniu 
i brzemiennemu w nieprzewidywalne możliwości (...)«”86.

Atmosfera trzeciej fali emigracji odbiegała od klimatu, jaki panował 
w okresie pierwszej bądź drugiej fali. „Dzisiejszym emigrantom - konstatuje 
A. Drawicz - łatwiej jest na ogół ułożyć sobie życie na Zachodzie (...). Jed
nakże emigracja pozostaje nadal osobistym dramatem, utrata kraju przeży
wana jest boleśnie, czasami tragicznie”8 . Jeden z przedstawicieli ostatniej 
fali, Wiktor Niekrasow, tak opisuje sytuację emigrantów:

„Pierwsza emigracja (albo prościej, biała emigracja). Kilka słów o niej. Nie po
wiem, aby w tym określeniu - pierwsza, druga, trzecia emigracja - tkwił jakikolwiek 
antagonizm, ale coś na wzór stosunku frontowca do tyłowca u tych z pierwszej do 
nas, z trzeciej, jest. Nie ma w tym nic niemądrego, ale brzmi to, powiedzmy, tak - 
wam jest lepiej, jest was mało, przyjechaliście już na gotowe, a nas było dwieście ty
sięcy (a mówią, że i czterysta) i przyjęto nas nie z otwartymi ramionami, jak was, ale 
wrogo. Tak, to jest prawda. Nam jest rzeczywiście dobrze. W ciągu tych trzech lat 
emigracji ja osobiście niczego oprócz troski i zainteresowania nie widziałem”88.

Trzecia fala emigracji zaistniała jako odrębne zjawisko w historii literatu
ry rosyjskiej; od pierwszych dwóch fal różni się tym, że jej przedstawicieli 
stanowi pokolenie urodzone w latach, kiedy panowała władza radziecka. 
Większość z nich „była świadkiem zwycięstwa narodu radzieckiego nad 
światowym faszyzmem, byli dumni ze swego kraju i bólu strat. Wielu z nich 
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dotknęły represje stalinowskie”89. XX Zjazd partii stanowił dla nich nadzieję 
na lepszą przyszłość, związaną z nadchodzącą „odwilżą” Chruszczowa. To 
właśnie w latach przypadających na „odwilż” zaczęli tworzyć ci, którzy sta
nowili później trzon tej fali emigracji. „Początkowo - zauważa W. Agieno- 
sow - nikt nie myślał nawet o emigracji. (...) oprócz A. Sołżenicyna nikt nie 
miał nawet zamiaru obalać sowieckiego społeczeństwa. Pokolenie »szesti- 
diesiatników« święcie wierzyło w leninowską słuszność, albo, jak mawiano 
w tamtym czasie, »leninowskie normy partyjnego i państwowego życia«, 
skażone jakoby przez J. Stalina”90. Jednakże już z początkiem lat sześćdzie
siątych stało się jasne, że nie ma szans na zauważalne zmiany w dziedzinie 
polityki, a co za tym idzie, także w życiu społeczeństwa. „Wizyta Chrusz
czowa na wystawie artystów na Maneżu i jego spotkanie z pisarzami i dzia
łaczami kulturowymi w 1963 - konstatuje W. Agienosow - zapoczątkowała 
ograniczanie wolności w kraju, w tym wolności twórczej”91. Walerij Tarsis 
był pierwszym oficjalnym emigrantem, któremu władze państwowe zezwo
liły na wyjazd na Zachód. Zapoczątkowany przez niego exodus pociągnął za 
sobą falę pisarzy i publicystów.

” B.B. AreHocoB, Jlumepamypa pyccKozo 3apy6e:»cM (1918-1996), MocKBa 1996, s. 474.
90 Tamże, s. 474.
” Tamże, s. 474.
92 H. Ax<rnxMHa, Ypoicu „mpembeu eoJiHbi ”..., op.cit., s. 113.
93 B.B. AreHocoB, Jlumepamypa pyccrozo 3apy6e:xbx ..., op.cit., s. 477.

Badaczka rosyjska N. Ażgichina podkreśla, że „emigracja trzeciej fali 
pojawiła się wkrótce po XX Zjeździe partii, kiedy to opublikowano błysko
tliwy i pełen wyrazu artykuł Siniawskiego pt. Co to jest realizm socjalistycz
ny. (...) Tak zrodził się nowy kierunek”92.

Jedynym elementem, który zbliżał emigrantów tego okresu z dwiema po
przednimi falami, było całkowite nieakceptowanie przez nich władzy so
wieckiej. Był to jedyny punkt wspólny łączący ich z poprzednikami. W in
nych dziedzinach życia było więcej różnic niż podobieństw. Dla emigrantów 
ostatniej fali religia nie była żadnym punktem odniesienia; twórczość star
szych pisarzy była im znana jedynie ze słyszenia, nieznane było im uczucie 
nostalgii, nie znali realiów życia rosyjskiej diaspory. Odmienny, niezupełnie 
zrozumiały był także ich język, którym pisali. „Stara rosyjska emigracja 
stworzyła wczarujący skansen języka rosyjskiego« (...), skrupulatnie zacho
wała dla potomków cudowną mowę rosyjską” - konstatuje W. Agienosow93. 
Najnowsi emigranci pojawili się na Zachodzie i posługiwali językiem, które
go używali w ojczyźnie, czyli językiem społeczeństwa radzieckiego i poję
ciami, które w tym kontekście są zrozumiałe i przyjęte.
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Jeden z przedstawicieli emigrantów trzeciej fali, Wiktor Niekrasow, tak 
mówi o wcześniejszych emigrantach: „Kiedy po raz pierwszy pojawiłem się 
na Zachodzie, nie mogłem się tam odnaleźć, wniknąć (...) w to bardzo zło
żone zjawisko, które nazywa się emigracją. Cóż mogliśmy o niej wiedzieć? 
(...) Odcięci od świata zewnętrznego nie mieliśmy pojęcia, że emigracja nie 
tylko cieipiała biedę i tęskniła, ale również chroniła kulturę, wielką rosyjską 
kulturę”9 .

99 B. HeKpacoB, B3Zjmd u He wio, op.cit., s. 101.
95 W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiejop.cit., s. 153.
96 A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji..., op.cit., s. 225.

Twórczość rosyjskiej emigracji trzeciej fali, podobnie jak w przypadku 
innych narodów, zawierała prawdziwe opisy rzeczywistości ówczesnego 
okresu, „szczerze i wyczerpująco opowiedziała o historii ZSRR i sowieckiej 
powszedniości, o poniżających godność człowieka warunkach obozowego 
życia, o szpitalach psychiatrycznych i zesłaniach”* 95.

Pisarze trzeciej fali emigracji rosyjskiej wnieśli wielki wkład w całą hi
storię literatury. Jednakże - jak zauważa A. Wołodźko - „trzecia emigracja, 
a zatem i stworzona przez nią literatura, jest już w zasadzie faktem histo
rycznym. Przeniesienie redakcji »Kontynentu« do Moskwy (1992) i śmierć 
W. Maksimowa (1995) wyraziście uwidaczniają kres specyficznej subkultury 
emigracyjnej wraz z jej literaturą, antagonistyczną wobec instytucjonalnie 
panującego w kraju socrealizmu”96. Z kolei twórcy mieszkający na Zacho
dzie mogą już bez przeszkód odwiedzać swą ojczyznę, wydają swe utwory 
w Rosji, i z powrotem aktywnie uczestniczą w jej życiu. Jest to kolejny do
wód, że ich emigracja dobiega końca.

Wraz z pojawieniem się utworów napisanych na emigracji wybuchły spo
ry o jej miejscu w literaturze. Można wydzielić kilka zasadniczych nurtów 
w tych sporach, które opisuje N. Ażgichina. Pierwszy - najbardziej popular
ny - został wyraziście przedstawiony w wystąpieniach J. Malcewa, który 
konsekwentnie bronił tezy o prymacie literatury emigracyjnej nad literaturą 
sowiecką. Uważał on, że literatura krajowa jest zbytnio uzależniona od ide
ologii państwowej i dlatego jest nieprawdziwa. Prawdziwa sztuka może ist
nieć jedynie w warunkach cywilizacji zachodniej. Kolejną koncepcję repre
zentują krytycy, jak P. Wajl i A. Gienis, którzy twierdzili, że obie te literatu
ry uzupełniają się wzajemnie. Kiedy jedna podlega krytyce i można zaob
serwować w niej elementy zastoju, druga jest w tym czasie stawiana za wzór. 
Potem sytuacja odpowiednio się zmienia. Trzecia koncepcja, równie intere
sująca, głoszona przez samych pisarzy (S. Dowłatow, W. Aksionow, A. Si- 
niawski i in.), zakłada, że nie można traktować literatury emigracyjnej jako 
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odrębnego zjawiska, podlega ona bowiem tym samym procesom, co literatu
ra tworzona w ojczyźnie. Pytanie: Jedna czy dwie literatury”, stało się 
tytułem programowego referatu, wygłoszonego przez A. Sinawskiego97 98 99 100 na 
zorganizowanej w 1981 roku konferencji poświęconej literaturze trzeciej fali. 
Rosyjski emigrant, żyjący we Francji, twierdził, że „przy wszystkich histo
rycznych różnicach i rozdziałach literatura jest jedna, a pojęciem dwóch 
literatur posługuje się raczej w celu schematyzacji i dla terminologicznej 
wygody” .

97 H. A»rMXHHa, YpoKu „mpembeu eojiHbt"..., op.cit., s. 110-111.
” O poglądach A. Siniawskiego szerzej: A. Woźniak, Andriej Siniawski wobec tradycji ro

syjskiej myśli religijno-politycznej [w:] Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Sło
wian Wschodnich, Lublin 2002, s. 159-183; A. Woźniak, Hcmopun u cko3ko b pojuaHe Aópajua 
Tepąa „CnoKOunou hohu" [w:] Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, 
Lublin 2001, s. 129-142.

99 A. Chhsbckm, Jjae Jiumepamypu unu oÓHa? [w:] The Third Wave, op.cit., s. 23, tłum. 
L. Suchanek, Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajdują się pisarze rosyjscy [w:J Emigracja 
i tamizdat..., op.cit., s. 55.

100 H. AncrHXHHa, YpoKU „mpembeu bomu* "op.cit., s. 111.
101 L. Suchanek, Rosyjska literatura emigracyjna. Próba spojrzenia całościowego, „Slavia 

Orientalis” 1993, nr 2, s. 257.

N. Ażgichina przytacza słowa W. Niekrasowa, dla którego „pytanie jest 
jasne - oczywiście, że jedna literatura, z tym że bardzo złożona. Być może 
nie ma na świecie literatury bardziej złożonej, tak bardzo sprzecznej, a rów
nocześnie tak bardzo interesującej” °°. O niejednoznaczności w pojmowaniu 
i klasyfikowaniu literatury emigracyjnej świadczyć może wielość nazw, 
którymi się ją określa. L. Suchanek konstatuje: „ukuto wiele nazw, określa
jących literaturę rosyjską powstałą na emigracji: literatura emigracyjna 
(3MnrpaHTCKaa JiHTepaTypa), emigracyjna odnoga literatury rosyjskiej 
(3MHrpaHTCKnii pyxaB pyccKoii JiHTepaiypbi), zagraniczne odgałęzienie lite
ratury rosyjskiej (3apy6e)KHaji bctbi> pyccKoii jiHTepaiypbi), literatura na 
wygnaniu (JiHTepaTypa b H3rHaHun), literatura rozproszenia (JiHTepaTypa 
pyccKoro paccejmnri), literatura rosyjskiej zagranicy (JiHTepaTypa pyccKoro 
3apyóe)KbJi), rosyjska literatura zagraniczna (zakordonowa) (pyccKaa 3apy- 
óejKHaa JiHTepaTypa), literatura diaspory (JiHTepaTypa AHacnopbi). (...) U nas 
A. Drawicz spopularyzował terminy Zagraniczna Rosja, Inna Rosja oraz 
Wolna literatura, przy czym te dwa ostatnie nie dotyczą wyłącznie emigra
cji”101.

Należy wziąć pod uwagę również inne zjawisko ściśle związane z litera
turą emigracyjną. Emigracja nie dotyczyła jedynie pisarzy, za granicę prze
dostawały się także teksty pisarzy żyjących w Rosji, ale nieakceptujących 
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systemu i piszących o tym. Oczywiste było, że ich utwory nie mogły być 
wydrukowane w ojczyźnie, publikowano je więc za granicą. Tak więc - 
konstatuje krakowski emigrantolog - „terminem literatura emigracyjna okreś
lać będziemy teksty autorów żyjących na emigracji i teksty, które dostawały 
się na Zachód wskutek cenzury politycznej. Podstawowe znaczenie przy 
wyodrębnianiu tej grupy utworów ma czynnik przestrzenny (poza granicami 
kraju)”102. Popularne stało się wówczas pojęcie tamizdat, które stanowiło 
„potoczne określenie literatury tworzonej w kraju i publikowanej bez zgody 
władz za granicą”103.

102 Tamże, s. 259.
103 Szerzej: hasło Tamizdat [w:] Słownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuważnego, War

szawa 1994, s. 387.
104 W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej..., op.cit., s. 153.
105 Tamże, s. 153.
106 H. A>icrHXHHa, Yporu „mpembeu eojiHbt"..., op.cit., s. 109.

Sytuacja literatury emigracyjnej w kraju zależna była w dużym stopniu 
od stosunku władzy politycznej. „Początkowo - czytamy w Leksykonie lite
ratury rosyjskiej - nie traktowano jej tak wrogo jak później, za czasów Stali
na, kiedy emigracja pisarza równała się całkowitej jego dyskredytacji jako 
twórcy. Rzucano na niego oszczerstwa lub pomijano milczeniem”1 4. Wi
doczne zmiany nastąpiły dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy 
w polityce dawnego ZSRR zapanował liberalizm poglądów i w związku z tym 
zaczęto publikować utwoiy pisarzy, którzy musieli wyemigrować z ojczyzny. 
Wtedy to „proces integracji literatury emigracyjnej z krajową nasilał się 
z roku na rok. (...) W ostatniej kolejności zaczęto publikować autorów trze
ciej fali emigracji”105 106. Sytuacja na rynku wydawniczym zauważalnie zmie
niła się, a „literatura »trzeciej fali« emigracji, do niedawna dostępna jedynie 
nielicznym, wychodzi dziś w nakładach setek tysięcy egzemplarzy”10 .

Rosyjska emigracja w Stanach Zjednoczonych

Jednym z wielu miejsc, gdzie osiedliła się rosyjska emigracja, są Stany 
Zjednoczone. Pierwsze oficjalne wzmianki o rosyjskich emigrantach w USA 
znaleźć można w drugim oficjalnym spisie ludności z 1800 roku, w którym 
znalazła się informacja o pobycie Rosjan w mieście Hartford (stan Connecti
cut), chociaż pierwsza kolonia rosyjska powstała na wyspie Kodiak jeszcze 
w 1785 roku. W ostatnim pięcioleciu XVIII wieku powstała Poccuuckoh
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OMepuKaHCKcm KOMnamm (PAK) (The Russian American Company) i rosyj
ska Administracja Alaski i Aleutów, które zapoczątkowały tworzenie rosyj
skiej diaspory w Stanach Zjednoczonych. Przyjeżdżali także indywidualni 
mieszkańcy Rosji, którzy osiedlali się w różnych miejscach Stanów Zjedno
czonych, w szczególności na terenach Rosyjskiej Ameryki (nieoficjalna na
zwa terytoriów Stanów Zjednoczonych na Alasce, na których osiedlili się 
Rosjanie. Teren ten należał do Rosjan aż do sprzedania Alaski Stanom Zjed
noczonym w 1867 roku). Głównym miastem Rosyjskiej Ameryki był Nowo- 
archangielsk (przedtem Sitca na wyspie Sitcha).

W latach 1820-1850 do Ameryki przybyło i osiedliło się w niej ponad 
7,5 tysiąca poddanych rosyjskich, przedstawicieli różnych grup społecznych. 
Do 1880 roku w Nowym Jorku mieszkało około 50 Rosjan, przy czym 
w większej części byli to prości robotnicy. Ameryka stała się ich miejscem 
ucieczki przed prawem, odpowiedzialnością sądową bądź wojskową10 . Ak
tywne formowanie się rosyjskiej diaspory w Ameryce rozpoczyna się od 
pierwszej fali emigrantów - rodem z Rosji, którzy zaczęli się osiedlać 
w Nowym Świecie po 1880 roku w wyniku masowych pogromów Żydów 
„(...), a także w wyniku politycznych prześladowań ze strony oficjalnej wła
dzy rosyjskiej ludzi o odmiennych poglądach. (...) Według danych zawar
tych w spisie powszechnym, w 1890 roku w USA mieszkało już 182 644 
osób urodzonych w Rosji”107 108. Trzeba jednak zauważyć, że w danych tych 
mogą występować nieścisłości, gdyż za Rosjan uważani byli nawet ci, którzy 
etnicznie Rosjanami nie byli, natomiast w języku potocznym określani byli 
jako „Rosjanie”. „Do lata 1917 roku w USA mieszkało, według różnych 
ocen, od 140 do 193 tysięcy Rosjan, lub, ściślej, Wielkorusów, Małorusów 
i Białorusów”109.

107 Informacje na temat rosyjskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych przytaczam za: 
3.A. flBamiH, DnyuK/ioneduJt poccuucKO-aMepuKanciaa omnoiuenuu..., hasła: PyccKan 
duacnopa b CUIA, s. 466-468; PyccKan AjuepuKa (The Russian America), s. 463-464; 
Poccuuckoh aMepuKaHCKaa KOMnauun (PAK), s. 429-431; HoBoapxauzenbCK, s. 364.

101 Hasło: PyccKan duacnopa e CUIA [w:] 3.A. IteaiuiH, SHyuioioneduJi poccuucKO-ajuepu- 
Kauciaa omnotuenuu..., op.cit., s. 467.

109 Tamże, s. 467.

Wydarzenia 1917 roku rozpoczęły nowy etap w napływie rosyjskich emi
grantów do USA. W przeważającej części były to osoby, które opuściły oj
czyznę ze względów politycznych, wykształcone, oficjalnie wydalone z kraju 
lub posiadające status „niewozwraszczeńca”. Statystyka amerykańska lat 
trzydziestych zanotowała nieznaczne zwiększenie się liczby rosyjskich emi
grantów przybywających do USA. Wiązało się to z obostrzeniami ze strony 
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amerykańskiej polityki imigracyjnej, a także ze względu na zakaz wyjazdu 
obywateli radzieckich, wydany przez władze ZSRR.

Po II wojnie światowej, kiedy zmieniły się warunki w polityce światowej, 
zmianie uległ także status socjalny emigrantów. Uciekali oni przed areszto
waniami, nie stanowili więc zamożnej części emigracji. W latach 1951-1970 
do Stanów Zjednoczonych przybyło 62,2 tysięcy rosyjskich emigrantów.

Rozpad Związku Radzieckiego i, co za tym idzie, likwidacja wszelakich 
zakazów opuszczania kraju, przyczyniły się po raz kolejny do zmiany statusu 
socjalnego emigracji. Pojawiła się wtedy fala emigrantów wykształconych, 
z kwalifikacjami, którzy w Ameryce osiedlali się z przyczyn ekonomicznych.

Pod koniec XX wieku rosyjska diaspora była rozmieszczona na prawie 
całym terytorium Stanów Zjednoczonych. Miejsca, w których znaleźć można 
największe skoncentrowanie emigrantów, to miasta zarówno Wschodniego, 
jak i Zachodniego Wybrzeża (Nowy Jork, San Francisco, Filadelfia, Chica
go, Boston, Denver i in.), a także miasta uniwersyteckie, w których dużą 
część studentów stanowią Rosjanie. Warto również podkreślić, iż przeważa
jąca część emigracji to osoby, które mieszkają i pracują w USA, ale nie zre
zygnowały z rosyjskiego obywatelstwa110 111.

110 Tamże, s. 467^68.
111 B.n. LUecTaKOB, PyccKoe omKpbimue AMepuicu [w:] Poccun u 3anad: duanoz Kyjibmyp, 

MocKBa 1994, s. 74.

Ameryka w piśmiennictwie rosyjskim

Każdy kraj „odkrywa” Amerykę według własnych zasad. Także w Rosji 
Stany Zjednoczone były przedmiotem zainteresowań; chciano zrozumieć ich 
specyfikę, poznać kulturę, a także realia życia w kraju, będącym odwiecz
nym marzeniem wielu ludzi: „Ameryka-jako marzenie i jako rzeczywistość 
- to stały temat literatury rosyjskiej od czasów najdawniejszych”11 *.

Najwcześniejsze literackie informacje o Ameryce w Państwie Moskiew
skim przypadają na pierwszą połowę XVI wieku i datowane są na 1523 rok. 
Jest to przekład z łaciny epistoły Maksymiliana Transylwana, sekretarza 
Karola V O Molukach (O MonyKKCKia ocmpoeax)‘, informacje o Ameryce 
można także odnaleźć w dziełach Maksyma Greka. W utworach obu tych 
autorów mowa jest o odkryciu Ameryki przez podróżników hiszpańskich 
i portugalskich. Jednakże informacje te, znane jedynie wąskiemu kręgowi 
osób, nie były powszechnie dostępne. Inny charakter miały zawarte w opu
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blikowanej w Polsce w latach pięćdziesiątych XVI wieku, przetłumaczonej na 
język rosyjski w 1584 roku, Kronice całego świata (XpouuKa ecezo Mupa), 
autorstwa Marcina Bielskiego, informacje na temat podróży Kolumba 
i A. Vespucciego. Były one spopularyzowane zwłaszcza w sferach bliskich 
dworowi cara.

Pod koniec XVII i w początkach XVIII stulecia w Rosji opublikowano 
wolne tłumaczenie z łaciny na język rosyjski utworu anonimowego autora, 
zatytułowane Opowieści o siedmiu mądrościach (CKO3auwt o ceÓMU ceU- 
o6odnbix Mydpocnwx). W jednym z rozdziałów tego poświęconego geometrii 
dzieła znaleźć można świadectwo tego, jak mało na temat Ameryki wiedzia
no. Czytamy w nim bowiem, że „Ameryka jest w Azji, bądź w Euro- 
_ • „113pie...

W 1707 roku, prawdopodobnie z inicjatywy współtowarzysza Piotra I, 
Jakoba Briusa, Wasilij Kiprianow wydał w Moskwie pierwszą pracę karto
graficzną H3o6paotceHue zjioóyca 3eMHctzo, w której była zawarta mapa 
z wyobrażeniem zachodniej półkuli. W trzy lata później, w 1710 roku, na 
rozkaz Piotra I w Moskwie wydana została pierwsza rosyjska reozpatpun, 
wiu KpamKoe 3eMuaza Kpyza onucanue, w której poświęcono kilka stronic 
odkryciu Nowego Świata, a także wymieniono kraje wchodzące w skład 
Ameryki Północnej i Południowej.

CaHKm-IIemep6yp2CKue eedoMoemu z dnia 25 listopada 1750 roku za
mieściły niewielki artykuł o Ameryce Północnej i historii jej odkrycia, 
o geograficznym rozmieszczeniu angielskich i francuskich kolonii oraz sto
sunkach panujących między nimi a Indianami. W artykule wymienia się Ja- 
mestown (HaMecTOBH), Maryland (MapHJianu), a także New Jersey (Hobłih 
Ep3eił).

Kolejne dziesięciolecia obfitowały w wydawane najczęściej w postaci 
przekładów z innych języków prace geograficzne, atlasy, w których szcze
gółowo przedstawiane były Nowy Świat i Ameryka.

Pierwszymi rosyjskim pisarzami i poetami, w których utworach zaczęła 
pojawiać się Ameryka jako przedmiot opisu, byli m.in.: Antioch Kantemir, 
Michaił Łomonosow, Gawriił Dierżawin, Iwan Kryłow, Dmitrij Fonwizin, 
Aleksandr Radiszczew, Michaił Karamzin.

A. Kantemir w 1730 roku przetłumaczył na język rosyjski traktat francu
skiego pisarza B. le Bobie de Fontenela zatytułowany Entreliens sur la plur- * * 

112 M.C AjibnepoBHH, Poccwt u Hoebiu Csem, MocKaa 1993, s. 3.
113 Hasło: ITepeue pycacue nyójiuraijuu 06 Attepuice [w:] 3.A. HBawiH, 3HquKMnedux 

poccuiicKO-aMepuKaHCKUx omHoiueHuu..., op.cit., s. 390. Dalsze informacje na ten temat podaję 
na podstawie danych zawartych w tym samym haśle.
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alite des mondes (Eecedbi o MHOjfcecmeeHHOcmii); w suplemencie do tego 
tłumaczenia, wydanym w 1742 roku, przytacza dokładną datę odkrycia Ame
ryki, nazywając Włocha rodem z Genui jej odkrywcą. Natomiast w 1738 
roku, jako dyplomatyczny przedstawiciel Rosji, Kantiemir napisał i wysłał 
z Londynu oficjalny wykład na temat sposobów, jakie miałby wykorzystać 
rząd rosyjski, aby odnieść sukces w konkurowaniu z Ameryką w dziedzinie 
handlu z Anglią1 4.

114 Hasło KaHmejnup Ahmuox JJjuumpeem [w:] 3.A. WBaHHH, 3Htpiimonedu>i poccuucKO- 
-OMepuKmcKia omnoiuenuu..., op.cit., s. 239.

115 Hasło: Kpbuioe Hboh AHdpeeeuH, op.cit., s. 288.
116 Hasło\ ffepjicaeuH rlepuna Pomohobuh, op.cit., s. 182-183.
117 Hasło: KapaM3un Huronau Miaaunoem, op.cit., s. 240.

Iwan Kryłow, rosyjski bajkopisarz, także ma w swym dorobku utwór po
święcony Ameryce. Napisał mianowicie komedię zatytułowaną Amerykanie 
(AMepuKanijbi), przekształconą później w operę komiczną, której akcja toczy 
się w Ameryce, a jej bohaterami są amerykańscy Indianie. Przyjmuje się, iż 
wzorem, na którego podstawie powstał ten utwór, była tragedia Woltera 
zatytułowana Alzyra, albo Amerykanie (Ajib3up wiu AMepuKanybi), na język 
rosyjski przetłumaczona przez D. Fonwizina11 .

M. Łomonosow, jako redaktor pisma CaHKm-nemep6ypzcKue eedoMo- 
cmu, przyczynił się do publikowania na jego łamach wiadomości z Ameryki 
i o Ameryce. To właśnie jemu przypisywany jest pierwszy rosyjski geogra
ficzny i historyczny opis Ameryki i jej ludności. W utworach poetyckich 
Łomonosowa Ameryka jawi się jako „CTpaHa, H3 KOTopoii ajiHHbie eBponeii- 
IJbl BbIB03HT 3OJIOTO”.

G. Dierżawin był orędownikiem rozwijania współpracy handlowej mię
dzy Rosją i Ameryką. Wzywał kupiectwo rosyjskie, by zwróciło uwagę na 
możliwości, jakie może dać handel z tym krajem114 115 116.

W czasopiśmie „Wiestnik Jewropy”, którego przez dwa lata redaktorem 
był M. Karamzin, publikowano liczne materiały o Ameryce, a w szczególno
ści o sytuacji niewolników murzyńskich. W tej gazecie po raz pierwszy 
przedstawiono w krytycznym świetle amerykańską burżuazyjną demokrację: 
,„3yx ToproBJiH ecTb maBHbiii xapaicrep AMepwKH. Bce CTapaiOTCJi 
npnoópeTeTb. EoraTCTBO c óeąHOCTbio h paócTBOM SBjmeTCJi b pa3HTejibHofi 
npOTHBHOCTH... CoÓCTBeHHO, TBK Ha3bIBaeMblH Hapoą, HMeeT BeebMa He- 
MHoro cpeącTB Hacjia^neHHH. Ho u caMbie óoraHn He 3HaiOT HCTHHHbix 
npHBTHOCTeii oómencMTHfl”117.

W twórczości innego pisarza rosyjskiego, myśliciela i filozofa A. Ra- 
dziszczewa Ameryka także zajmowała poczesne miejsce. Wiadomości o niej 
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pisarz czerpał z prac autorów zachodnioeuropejskich. Jest on twórcą ody 
Wolność (BojibHOcmb), napisanej pod wrażeniem zwycięstwa rewolucji ame
rykańskiej i utworzenia republiki amerykańskiej. W twórczości Radiszczewa 
opisany został także George Washington. W utworze Podróż z Petersburga 
do Moskwy pisarz niejednokrotnie porusza problematykę amerykańską: 
„AMepnKaHCKHJi npaBHTejibCTBa npuHHjm cBoGoąy nenaTaHHH, MejKjty nep- 
BenuiHMH 3aKOHonono>KeHU»MM, BOJiHOCTb rpaacąaHCKyro yTBepama- 
ioiuhmh”118.

111 Hasło: Paduufee AjieKcaudp HuKonaeem, op.cit., s. 413.
119 Cytuję według: B.n. LUecTaKOB, PyccKoe omKpbimue AMepuKu, op.cit., s. 75-76.
120 B.n. LLIecTaKOB, PyccKoe omKpbimue AsiepuKU, op.cit., s. 76.
121 Hasło: KapjtcaeuH <!>edop Bacwibeeun [w:] 3.A. HBatWH, 3Hyuiuionediui poccuucKO- 

-ajuepuKmcKWC omHOiueHuu..., op.cit., s. 240.

W. Szestakow podkreśla, iż jedną z najbardziej interesujących prac 
o Ameryce stworzył rosyjski pisarz i podróżnik P. Swinin, który w Ameryce 
przebywał w latach 1811-1813 jako sekretarz konsula generalnego Rosji 
w USA A. Daszkowa. Wspomniany podróżnik zauważył, że pod względem 
geograficznym i historycznym oba kraje - Rosja i Ameryka - są do siebie 
bardzo podobne. Szestakow przytacza słowa Swinina: „Nie ma dwóch kra
jów bardziej do siebie zbliżonych, jak Rosja i Stany Zjednoczone. (...) Moż
na mieć nadzieję, że istniejące obecnie częste stosunki pomiędzy oboma 
krajami będą pomagać rozprzestrzenianiu informacji o nich i łączyć je ścis
łym przymierzem”1 9. Po powrocie do Rosji Swinin wydał książkę, w której 
zawarł opis pobytu w Ameryce. Przedstawia w niej wrażenia, jakie wywarł 
na nim wodospad Niagara, opisuje życie Indian, ich charakterystyczną 
odzież, tańce wojenne. Nie ma natomiast w książce Swinina opisu systemu 
politycznego Ameryki120.

P. Swinin uważany jest za jednego z pierwszych rosyjskich przedstawi
cieli rosyjskiej amerykanistyki, która pojawiła się już pod koniec XVIII wie
ku, lecz rozwinęła się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Inny przedsta
wiciel tego kierunku to Fiodor Karżawin121, rosyjski podróżnik i literat, który 
ponad dziesięć lat mieszkał w Ameryce, podróżował po niej i zapisywał 
wrażenia ze swych podróży. F. Karżawin uważany jest za inicjatora pierw
szych kontaktów amerykańsko-rosyjskich; zauważył on także różnice po
między językiem angielskim, którym posługiwali się Anglicy, i angielskim 
używanym przez Amerykanów, oraz zaproponował nazwanie go amerykań
skim angielskim. Karżawin jest autorem wielu opowiadań o Ameryce i re
wolucji amerykańskiej, opartych na osobistych wrażeniach. Publikował pod 
znaczącym pseudonimem: „rosyjski Amerykanin”.
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Także w XIX wieku Ameryka stanowiła temat poruszany w utworach li
terackich. Aleksander Puszkin122 w jednym ze swoich wierszy Do Natalii 
(K Hamanbe) wspomina Indian, których nazywa „ordynarnymi Amerykana
mi”. Jest to najwcześniejsze ze wspomnień o Ameryce w twórczości pisarza, 
datowane na 1813 rok. A. Puszkin jest również autorem artykułu John Tan- 
ner (JJokoh Tennep), będącego odpowiedzią na wydane Zapiski, w których 
ich autor, J. Tanner, opowiada o amerykańskich Indianach. Z kolei w po
emacie Eugeniusz Oniegin tytułowy bohater zabiera ze sobą w podróż książ
kę R. Robertsona Historia o Ameryce. Dzięki kontaktom utrzymywanym z żyją- 
cymi wówczas amerykanistami uważa się, iż amerykańska rzeczywistość 
była znana Puszkinowi, na dowód czego w 1999 roku w Waszyngtonie wy
stawiono poecie pomnik, który jest pierwszym monumentem poświęconym 
przedstawicielowi kultury rosyjskiej na terytorium Stanów Zjednoczonych.

122 Hasło: IlytuKUH AjteKcandp Cepzeeeuu [w:] 3.A. HaawiH, SHyuKJionedua poccuucKo- 
-OMepuKaucKia omnouienuu..., op.cit., s. 240.

123 Hasło: repyeH AjiercaHdp Hewzoem [w:] 3.A. HBaiuH, 3mpiiuionedwi poccuucko- 
-aMepuKancKia omHouieHuu..., op.cit., s. 141-142.

124 Hasło: CnaeuncKuu Hwonau Eecma^beeun [w:] 3.A. UBaHHH, SnywaioneduH 
poccuucKO—aMepuKaHCKUX omHotueHUU..., op.cit., s. 497.

125 Hasło: Odoeecicuu BjiaduMup <Pedopoeu<i [w:] 3.A. HBawiH, SmfUKJionedusi poccuucKo- 
-OMepuKancKux omHOiueHUu..., op.cit., s. 375-376.

Również inny XIX-wieczny pisarz, Aleksander Hercen1 , interesował się 
stosunkami Rosja-Ameryka. Uważał on, iż będąc antypodami, USA i Rosja 
powinny odnaleźć punkt styczny w swoich relacjach i wspólnie stanąć 
w opozycji do Europy. Jednakże w latach późniejszych, rozczarowawszy się 
do Stanów Zjednoczonych, A. Hercen zaprzestał wprawdzie idealizacji ame
rykańskiego mocarstwa, ale jednocześnie stwierdził, iż kraje te mają wiele 
wspólnych cech, które zbliżają je do siebie. Za takie cechy Hercen uważał 
siłę, dążenie do obranego celu, umiejętność pokonywania przeszkód.

W 1869 roku z wizytą do swojej siostry mieszkającej w Ameryce przyje
chał inny pisarz rosyjski, Mikołaj Sławiński124 125. Owocem tej wizyty była 
książka Listy o Ameryce i rosyjskich przesiedleńcach (LIucbMa 06 AjuepuKe 
u pyccKux nepecejieuyax), w której opisał rzeczywistość amerykańską, 
w szczególności zaś losy emigrantów rosyjskich, którzy, rozczarowani ży
ciem w Stanach Zjednoczonych, nie wykorzystali swego twórczego poten
cjału. Zamiast żyć lepiej, od samego początku swego pobytu w Ameryce 
musieli walczyć o przetrwanie.

Na twórczość innego pisarza, przedstawiciela rosyjskiego romantyzmu 
Władimira Odojewskiego , miał wpływ amerykański pisarz E.A. Poe. Wy
raźne ślady tego wpływu widoczne są zwłaszcza w nowelach fantastycznych. 
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Z kolei w epilogu Nocy rosyjskich (Pyccicue hohu) wyśmiewa amerykański 
materializm. Poddał krytyce jakoby obłudne - jego zdaniem - przemówienia 
prezydenta Stanów Zjednoczonych Martina van Burena, w których tenże 
poruszał problem niewolnictwa w kraju. Nowela Odojewskiego Miasto bez 
nazwy (Topod 6e3 umchu) to pierwszy przejaw rozczarowania tzw. „amery
kańskim marzeniem”.

Krytyka negatywnych stron amerykańskiego stylu życia stała się swego 
rodzaju tradycją w Rosji. Jednakże jeśli w Europie Zachodniej, a w szcze
gólności w Anglii, panował pogląd, że Ameryka jest kulturową prowincją, to 
pisarze rosyjscy bardzo wysoko oceniali wkład Ameryki do światowej kultu
ry. W Rosji przekładano książki W. Irvinga, F. Coupera czy E.A. Poe. Lite
ratura rosyjska XIX wieku i wypowiedzi na temat Ameryki ówczesnych 
pisarzy i myślicieli świadczą o tym, że stosunek do Stanów Zjednoczonych 
był ambiwalentny. Obraz Ameryki tworzony w kontekście rosyjskiej tradycji 
XIX wieku był wieloznaczny, zawierał zarówno pozytywne, jak i negatywne 
cechy. Z jednej strony pisarze rosyjscy wyrażali zachwyt nad przyrodą Ame
ryki, postępem w dziedzinie techniki amerykańskiej. Z drugiej jednakże 
strony, pisząc o tych pozytywnych cechach, nie pomijali i negatywnych ele
mentów. Krytykowali więc niewolnictwo, według nich przypominające ro
syjską pańszczyznę.

Współczesny emigrant Eduard Limonow, który opuścił Stany Zjednoczo
ne i powrócił do Rosji, napisał tak: „Ponieważ błądziłem po świecie, muszę 
stwierdzić, że wszędzie zatryumfowała »biała« cywilizacja europejska, po
wstała w Europie na ruinach chrześcijaństwa, i metodycznie rozwinęła aż do 
absurdalnych krańcowości w ZSRR i USA. Cywilizacja, której ideałem jest 
syty obywatel, zredukowany do stanu nieszkodliwego zwierzęcia domowe
go. Kolektyw, ogromna większość wyborcza zostały ogłoszone wielogło
wym Bogiem - od Kalifornii do Moskwy, od Pekinu do afrykańskich pu
styń”126.

126 E. Limonow, ***, „Literatura na Świecie” 1992, nr 4, s. 5-6.





Krytyka Ameryki i Zachodu 
w publicystyce 

Aleksandra Sołżenicyna

Aleksander Sołżenicyn, znany przede wszystkim jako autor utworów be
letrystycznych, w swoim dorobku pisarskim ma również bogatą publicysty
kę1. Część tekstów powstała jeszcze w Związku Radzieckim, przed wydale
niem pisarza, lecz nie została opublikowana w kraju, pozostałe napisane 
zostały już na emigracji. W swoich tekstach publicystycznych Sołżenicyn 
jawi się jako historiozof, moralista, myśliciel polityczny, polemista2 3. Dotyka 
spraw ważnych dla swojej ojczyzny, nie jest mu obojętny los narodu, próbuje 
znaleźć sposób na ocalenie cywilizacji rosyjskiej, której zagrożenie stanowi 
zgubny wpływ Zachodu.

1 Teksty publicystyczne A. Sołżenicyna zob.: A. Cojdrchuulih, Coópanue conunenuu, t. IX- 
-X, BepMOHT-IlapMJK 1981-1983; A. CojDKemuibiH, Manoe co6panue coumenuu, t. I-III, 
MocKBa 1991; A. ComKeHHUbiH, nyGjiuyucmuKa e mpex moMax, BpocnaBJib 1995-1997. 
Wydanie polskie wyboru publicystyki pisarza zob.: A. Sołżenicyn, Zyj bez kłamstwa. Publicy
styka z lat 1973-1980, wybór i tłum. A. Wołodźko, Warszawa (bez podania roku).

2 Szerzej o publicystyce A. Sołżenicyna patrz: /(. LLtrypMaH, Łopody u Mupy. O nyStiu- 
ifucmuKe A. CojiatceHUtfbiHa, łlapniK-Hbio Hopn; )K. HnBa, CojijtceHuybiH, London 1984 
(w Rosji tekst ten ukazał się w piśmie ,Jfpyw6a HapoAOB” 1990, Na 4, s. 250-266, Na 5, s. 203- 
-251); L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta, Kraków 1994, s. 99-141; 
M. lllHeepcoH, ŁloMoub Mupy e ezo pacnanenHbiu uac, „HobeiH AMepuKaHeu” 1981, Na 89, 
s. 12-15; B.H. Tpocthhkob, O rapeapdcKou peuu A. ConoKeHuifbma, „BPX/(” 1979, Na 28, 
s. 358-383; S. Carter, The Politics ofSolzhenitsyn, London 1977.

3 A. CojDKeHHUHH, Eodanai mejieHOK c dyóoM. Ouepicu tiumepamypHou oku3hu, IłapuiK 
1975. W polskim tłumaczeniu ukazały się fragmenty zatytułowane Łbem o mur, Warszawa, 
„Nowa”, 1980 (cytuję według tego wydania, w nawiasie podaję numer strony), a także Nobe- 
lianum, tłum. W. Woroszylski, „Literatura na Świecie” 1992, nr 4, s. 12-155.

Na negatywny stosunek Sołżenicyna do krajów zachodnich wywarł fakt 
przymusowego opuszczenia ojczyzny. W książce Bodło cielę dąb {Eodancu 
meneHOK c dyóoM^ Sołżenicyn w formie pamiętnika opisuje sytuację, jaka 
panowała w czasie, kiedy musiał ukrywać się ze swoimi poglądami. Książka 
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ta to swego rodzaju dokument, w którym Sołżenicyn ujawnia prawdę, przez 
wiele lat pilnie strzeżoną. Kiedy w 1970 roku przyznano mu Nagrodę Nobla, 
rozpoczęła się kampania przeciwko pisarzowi. Władze polityczne uznały tę 
nagrodę za wrogi akt polityczny przeciwko Związkowi Radzieckiemu. 
W części zatytułowanej Nobeliana A. Sołżenicyn tak komentuje ten fakt: 
„Rok 1970 był dla mnie ostatnim, w którym Nagroda Nobla była mi jeszcze 
potrzebna, mogła mi jeszcze pomóc. Potem bym już zaczął bitwę i bez niej” 
(s. 18).

W 1974 roku pisarz zostaje aresztowany i skazany na wygnanie z kraju 
oraz pozbawiony obywatelstwa radzieckiego. Sołżenicyn najpierw wyjeżdża 
do Niemiec, później mieszka w Zurychu, w końcu, w 1976 roku, opuszcza 
Europę i osiedla się w Stanach Zjednoczonych w stanie Vermont. Tam spę
dza prawie dwadzieścia lat i w 1994 roku decyduje się powrócić do ojczy
zny. Lata spędzone na emigracji pisarz wykorzystał na pilną obserwację 
sytuacji międzynarodowej.

Swoje wspomnienia z pobytu na emigracji A. Sołżenicyn zawarł w tek
ście Ziarenko między dwoma żarnami (Yzodwio 3ep»biiuKO npoMeznc deyx 
teepnoeoB. OuepKu u32HaHutif. Są to zapiski obejmujące cztery lata (1974— 
1978) z dwudziestoletniej emigracji pisarza. Opisują one życie emigranta- 
Sołżenicyna od momentu przelotu tajnym samolotem do Niemiec aż do 
podjęcia decyzji o osiedleniu się w Stanach Zjednoczonych.

Po przymusowym opuszczeniu Związku Radzieckiego pisarz kilka dni 
przebywa w Niemczech. Przyjazd Sołżenicyna na Zachód wywołał wśród 
dziennikarzy poruszenie. Przyjeżdżali ze wszystkich zakątków Europy, aby 
usłyszeć jakikolwiek komentarz pisarza na temat jego sytuacji. Ten jednak 
ciągle milczał. „To, co miałem do powiedzenia, powiedziałem już w Związ
ku Radzieckim, a teraz zamilknę” (s. 47, I) - takie słowa wypowiedział do 
oczekujących go korespondentów w Kolonii. Tak więc pierwsze spotkanie 
z prasą zachodnią nie było satysfakcjonujące dla pisarza. Sam zresztą stwier
dził: „Od razu nie było między nami przyjaźni. Nie zrozumieliśmy się” 
(s. 48,1). Te słowa są znamienne, gdyż stanowią zapowiedź pogłębiającej się 
niechęci pisarza do wszystkiego, co zachodnie. Ciągła presja przedstawicieli 
prasy spowodowała, że Sołżenicyn decyduje się opuścić Niemcy i wyjeżdża 
do Szwajcarii. Ale - jak sam twierdzi - kraj ten nie jest miejscem, w którym 
chciałby pisać i mieszkać na stałe. W Szwajcarii spędza dwa lata. W tym

4 A.W. Coj»KeHHUMH, yeodwio 3epnbiiuKO npoMejtc deyx McepHoeoe. 0<tepKU laznaHUH, 
„HobmA MHp” 1998, Ne 9, 1998, Na 11, 1999, Na 2 (cytuję według tego wydania, w nawiasie 
podaję numer stronicy oraz cyfrą rzymską numer części); A. Sołżenicyn, Wpadio ziarno między 
żarna, Warszawa 2002. 
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czasie odwiedza kilka państw, występuje w środkach masowego przekazu 
i jednocześnie wciąż zastanawia się nad zmianą miejsca pobytu. W Szwajca
rii Sołżenicyn nie mógł znaleźć odpowiedniego dla siebie miejsca do pracy: 
„Tutaj nie dają mi popracować. Tu jest skrzyżowanie wszystkich europej
skich dróg. Mnóstwo gości. Aby móc pisać, trzeba wyjeżdżać w góry, bez 
rodziny. Szukać tutaj, w Szwajcarii, pustelni i wyjechać tam z całą rodziną? 
A czy w ogóle takie miejsce istnieje?” (s. 73,1) - zapytuje retorycznie. Osie
dlenie się w samym środku Europy było związane z całkowitą zmianą przy
zwyczajeń pisarza. Miejsca, w których dotychczas przyszło mu żyć, różniły 
się w znacznym stopniu od państw zachodnich, nie było mu więc łatwo 
zmienić sposobu zachowania, myślenia i pogodzić się z nową sytuacją. De
cyzję o opuszczeniu Zurychu pisarz podejmował długo, nie był bowiem do 
końca pewien, gdzie chce żyć. Pierwszego marca 1974 roku senator Jessie 
Helmes wysłał list, w którym zaprosił Sołżenicyna do Stanów Zjednoczo
nych. Pisze w nim tak: „19 lutego bieżącego roku zaproponowałem w Sena
cie Stanów Zjednoczonych rezolucję, która miałaby zobowiązać Prezydenta 
Stanów Zjednoczonych do przyznania Panu Honorowego Obywatelstwa 
Stanów Zjednoczonych” i dalej: „Byłoby dla nas wielkim zaszczytem gościć 
Pana w naszym kraju, na spotkaniach z senatorami popierającymi moją re
zolucję (...). W granicach Stanów Zjednoczonych mieszka około dwóch mi
lionów pana rodaków. Tym sposobem jesteśmy najbardziej rosyjskim krajem 
poza Rosją i dlatego należy nas odwiedzić” (s. 115-116, I). Sołżenicyn jed
nak odmówił, jako przyczynę podając nawał pracy, która go oczekuje. Chciał 
odpocząć od spotkań z dziennikarzami, wywiadów, ciągle powtarzających 
się pytań. Ale tak naprawdę pisarz bał się kolejnego wyjazdu z innego po
wodu. Z jednej strony miał świadomość, iż, być może, jest to jedyna okazja 
wyjazdu do Stanów, z drugiej jednak miał obawy, czy w ogóle będzie mógł 
tworzyć poza ojczyzną. Jak sam mówi: „Znany jest pogląd, że poza ojczyzną 
wiele osób nie potrafi tworzyć. Czy nie spotka mnie podobny los? (Słysza
łem już głosy z Zachodu, że czeka mnie śmierć duchowa)” (s. 58, 1). Pisarz 
obawiał się, że Zachód ze swym materialistycznym sposobem istnienia nie 
zaakceptuje go jako pisarza i myśliciela. Bał się, iż nowe, zupełnie obce 
środowisko zmusi go do tego, aby zrezygnował z wartości moralnych, tak 
przecież ważnych w życiu Sołżenicyna.

Pisarz bał się nowego życia na Zachodzie, bał się, że chociaż fizycznie bę
dzie wolny, to mimo wszystko będzie uzależniony od prasy zachodniej, ofi
cjalnych spotkań i wystąpień: „Jeśli przyjechałem do kraju, w którym rzeczy
wiście jest wolność, to ja także chciałbym pozostać wolnym (...)” (s. 59,1).

Przyjazd żony i dzieci pisarza jeszcze bardziej wzmocnił postanowienie 
opuszczenia Szwajcarii, a być może i Europy Zachodniej, do której było 
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blisko ze Związku Radzieckiego: „Metodą wykluczania pozostała do wyboru 
Kanada lub Stany Zjednoczone. A i dzieci nauczyłyby się międzynarodowe
go języka, jakim jest angielski” (s.74,1).

Wiosna 1975 roku okazała się najważniejszą wiosną w życiu A. Sołżeni- 
cyna, którego coraz bardziej męczyła myśl, iż nie wykorzystał swojego, jesz
cze silnego autorytetu i nie pomógł coraz bardziej słabnącemu Zachodowi. 
Wtedy to pisarz niespodziewanie otrzymał zawiadomienie o przyznaniu mu 
tytułu Honorowego Obywatela Stanów Zjednoczonych. Fakt ten ostatecznie 
wpłynął na decyzję Sołżenicyna o opuszczeniu Szwajcarii. Jak pisze: „I zro
zumiałem to tak, że trzeba działać poprzez Stany Zjednoczone, i to już w tym 
roku” (s. 103,1).

A. Sołżenicyn do Stanów przyjechał prawie rok później, w lecie 1976 ro
ku. Chociaż chciał, aby to wydarzenie pozostało niezauważone, to jednak 
okazało się, że było ono dokładnie śledzone przez media: „»Sołżenicynowie 
przyjechali do Ameryki!« My nigdy nie zrozumiemy, dlaczego oni tak 
uwielbiają śledzić? Nędzna, plotkarska praso, nie masz poważniejszych pro
blemów?” (s. 77, III). Pisarz musiał się więc pogodzić z tym, iż jego osoba 
jest powszechnie znana, a każdy jego krok jest uważnie obserwowany. Poja
wiły się więc plotki wokół rodziny pisarza i jego domu prywatnego: „I wy
myślili dziennikarze plotki o basenie, i że nasz więzienny byt zmienił się 
w burżuazyjny sposób życia, któremu poddała się cała rodzina Sołżenicy- 
nów” (s. 77, III). Od początku swojego pobytu w Stanach pisarz musiał zma
gać się z pomówieniami skierowanymi przeciwko jego osobie. Stwierdzenie, 
iż jakoby „chce stworzyć sobie GUŁag” (to aluzja do ogrodzonego drutem 
kolczastym domu), chociaż obraźliwe, stało się murem ochraniającym pisa
rza przed ciekawskimi dziennikarzami.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż pisarz nie cieszył się popularnością 
w najwyższych kręgach władzy na Zachodzie. Był także szykanowany przez 
zachodnich dziennikarzy, którzy zaczęli atakować go - jak zauważa 
D. Remnick - „ze wszystkich stron - z góry, z dołu - i nie było temu koń
ca”5. Także ze strony rosyjskiej emigracji dochodziły głosy krytyki, „po 
części również dlatego, że nigdy nie okazywał im wielkiego współczucia 
i zawsze nakłaniał, by pozostali w Związku Radzieckim”6. W. Wojnowicz 
wspomina, iż Sołżenicyn nie przyjmował krytyki swych poglądów: „broni
łem go, ale potem zauważyłem, że jeśli ktoś nie całkiem zgadzał się z tym, 
co on napisał albo powiedział, Sołżenicyn traktował go jak wroga. Czasami 
bywał wręcz niesprawiedliwy, bezceremonialnie wykluczał ludzi ze swojego 

5 D. Remnick, Zmartwychwstanie, Warszawa 1997, s. 136.
‘Tamże, s. 136.
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kręgu za jakieś głupstwo, przeważnie coś, co sobie tylko wyobraził”7 - kon
statuje autor Moskwy 2042.

7 Tamże, s. 137.
I Tamże, s. 137.
9 Tamże, s. 13.

10 A. Mania, Detente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej. Styczeń 
1969 - styczeń 1981, Kraków 2003, s. 43.

II Tamże, s. 43.

Jak wspomniano, Sołżenicyn nie cieszył się także popularnością w krę
gach władzy państwowej na Zachodzie. D. Remnick pisze, że „wprawdzie 
w 1975 roku prezydent Ford rozważał możliwość przyjęcia Sołżenicyna 
w Białym Domu, ale w końcu współpracownicy mu to odradzili”8. Po latach 
wspominając tamto wydarzenie, Ford stwierdził ogólnikowo, iż „podczas 
trudnych negocjacji rozbrojeniowych nie należało drażnić Kremla”9. Andrzej 
Mania twierdzi, iż „decyzja Forda wynikała zarówno z jego osobowości, jak 
i polityki. Ford uważał Rosjanina za nieprzyjemnego człowieka, co odzwier
ciedlało fakt, że Sołżenicynowi brakowało pewnego uroku osobistego”10. 
Jednakże - zauważa A. Mania - ówcześni amerykańscy przywódcy wyrażali 
podziw dla Sołżenicyna jako autora, co było podkreślane w ich wypowie
dziach publicznych11.

Tęsknota Sołżenicyna za ojczyzną wyrażała się najbardziej w próbie po
równywania Zachodu z Rosją. Sołżenicyn marzy o powrocie do kraju, ale 
zmienionego, odrodzonego. Mimo nieprzyjemności, które spotkały go 
w ZSRR, wciąż pojawiają się refleksje, wspomnienia i wyobrażenia o nowej, 
lepszej ojczyźnie. Wszystkie tytuły przyznane mu na emigracji, cały jego 
autorytet jest jedynie namiastką szczęśliwego życia w rzekomo wolnym 
kraju zachodnim. Jedynie powrót do Rosji będzie bodźcem do nowego, 
prawdziwego życia. Zdaniem pisarza, Zachód nie jest dobrym sprzymierzeń
cem w odrodzeniu Rosji, ma bowiem słabości, które mogą służyć jako zły 
przykład. Sołżenicyn podejmuje się wskazać problemy Zachodu z pozycji 
osoby patrzącej obiektywnie, z zewnątrz.

Każdego roku z okazji uroczystej akademii dla absolwentów Uniwersy
tetu Harvarda zapraszani są również absolwenci wcześniejszych lat. Wybie
rają oni spośród siebie jednego przedstawiciela, który wygłasza przemówie
nie. O wygłoszenie mowy z okazji przyznania tytułu doktora honoris causa 
tej uczelni poproszono także A. Sołżenicyna. Przemówienie harvardzkie 
wygłoszone w maju 1978 roku obnaża wady zachodniego ustroju. Pisarz 
śmiało je wylicza, budząc tym samym lawinę komentarzy. Jak sam wspomi
na, tłumaczka jego wystąpienia prosiła, aby choć trochę złagodził ton tekstu, 
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a kiedy nie zgodził się na to, powiedziała jego żonie: „Tego mu nie wyba
czą” (s.100, 111). Rzeczywiście, kolejne dwa miesiące to wciąż powtarzające 
się w prasie komentarze: „Jeśli nie podoba się tu panu - to wynocha stąd”, 
„Jeśli życie w Stanach Zjednoczonych jest tak obrzydliwe i przekupne - to 
dlaczego wybrał życie właśnie tu? (s. 102, III). Amerykanie nie zrozumieli 
intencji pisarza. Oczekiwali, iż Sołżenicyn - zamiast krytykować - okaże 
wdzięczność Stanom Zjednoczonym. Ale wśród tych krytycznych głosów 
pojawiły się także słowa broniące pisarza. Absolwentka Uniwersytetu 
Harvarda pisała: „Wywody Sołżenicyna są boleśnie prawdziwe. Nasze ro
zumienie wolności było takie: szukamy dla siebie tylko najlepszego, za cenę 
pozostałych wartości... Zachód ma chorą duszę i cierpi na brak woli. On 
[Sołżenicyn] stara się dodać energii obywatelom kraju, który go przyjął” 
(s. 105, III). Sołżenicynowska ocena Zachodu wywołała falę krytyki wśród 
zachodnich sowietologów, a także wśród emigrantów rosyjskich.

Pisarz pojmował los emigranta jako pewnego rodzaju misję do wypełnie
nia, zarówno w stosunku do swojej ojczyzny, jak i w stosunku do Zachodu, 
który go przyjął. Chciał uchronić Zachód od zagłady, gdyż to z kolei mogło
by zaszkodzić Rosji. Upadek moralny Zachodu spowodowałby śmierć du
chową narodu rosyjskiego. Rosja bowiem bezkrytycznie przyjmuje wszyst
ko, co pochodzi spoza komunistycznego imperium. Dlatego pisarz podej
muje walkę z tymi przejawami zachodniego życia, które po prostu nie pasują 
do mentalności narodu rosyjskiego. Krytykuje także rosyjską emigrację trze
ciej fali: „Tak bardzo była mi obojętna ta masa trzeciej fali emigracji, ci 
wszyscy, którzy nie uciekali przed śmiercią i więzieniem, lecz wyjechali 
w poszukiwaniu wygodniejszego życia” (s. 99, III). Sołżenicyn zauważa 
także różnice w sposobie przyjęcia tych emigrantów na Zachodzie. W po
równaniu z dwiema poprzednimi trzecia fala otrzymała pomoc materialną jej 
przedstawiciele szybko zostawali szanowanymi profesorami wyższych 
uczelni: „Do dnia dzisiejszego napięcie i nieprzyjaźń między nimi a ich po
przednikami jest nieodwracalnie zaostrzona” (s. 99,111).

Zawsze wrażliwy na sprawy ojczyzny, jeszcze przed jej opuszczeniem 
Sołżenicyn podsuwa pomysł na uratowanie Rosji w wysłanym we wrześniu 
1973 roku do ekipy rządzącej Liście do przywódców Związku Radzieckiego 
(IIucbMO eojKÓHM CoeemcKozo Coto3a). List pozostał jednak bez odpowie
dzi i dialogu z władzą Sołżenicynowi nie udało się nawiązać.

Sołżenicyn zaliczany jest do zwolenników słowianofilstwa stojącego 
w opozycji do drugiego nurtu XIX-wiecznej myśli rosyjskiej - okcydentali-

12 A. CojiHceHHUbiH, IlucbMO eojKduM CoeemcKozo Corna, Paris 1974, tłum. poi. zob.: 
A. Sołżenicyn, ZyJ bez kłamstwa..., op.cit., s. 59-99. 
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zmu. Ruch słowianofilski zakładał odrzucenie zachodnioeuropejskich od
działywań i domagał się przywrócenia rdzennie słowiańskich zasad społecz
nych. W Liście do przywódców ta myśl jest bardzo widoczna. Sołżenicyn 
zarzuca Zachodowi destruktywny wpływ na dzieje Rosji. Nie zgadza się ze 
stanowiskiem, że system komunistyczny jest związany z właściwościami 
rosyjskiej mentalności.

Zjawisko komunizmu utożsamiane jest często na Zachodzie tylko z Rosją 
i traktowane jako jej cecha narodowa. Wśród specjalistów od historii idei - 
sowietologów - istnieją podzielone zdania na temat genezy systemu komuni
stycznego. Wyróżnia się dwie koncepcje: jedna z nich wiąże powstanie sys
temu komunistycznego w Rosji z właściwościami mentalności rosyjskiej, na 
którą wpływ miała kultura bizantyńska i mongolska, ale uformowana została 
ostatecznie w czasach carskiego reżimu13. W opozycji do tego stanowiska 
pozostaje zdanie badaczy, którzy twierdzą, że komunizm jest obcy duchowi 
rosyjskiemu, a jego genezy należy szukać w krajach zachodnich14.

13 B. 9annn3e, Eydyufee Poccuu, New York 1983.
14 E. BanHH, B kokou Mepe „pyccKuu K0MMyuu3M " - ue pyccKuń, „HoBbih iKypHan” 1977, 

127, s. 273-283.
15 L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta, op.cit., s. 101.

Sołżenicyn jest zwolennikiem tej drugiej tezy; w swoim Liście dowodzi: 
„złowrogi wicher »przodującej ideologii« dotarł do nas z Zachodu pod ko
niec minionego wieku, w znacznym stopniu spustoszył i zdeprawował nasze 
dusze - więc jeśli teraz sam pędzi dalej na Wschód - niech pędzi (...). Nie 
znaczy to, iż życzę Chinom duchowej śmierci. Wierzę, że i nasz naród 
wkrótce wyleczy się z tego schorzenia...” (s. 69). Pisarz apeluje, aby odejść 
od zjawiska, które - będąc jedynie przeszczepem z Zachodu - nigdy nie było 
uzasadnione w sposób naukowy.

List do przywódców Związku Radzieckiego powstał w okresie, kiedy dy
plomacja radziecka odnosiła sukcesy w stosunkach z państwami bloku za
chodniego (lata siedemdziesiąte XX wieku). Sołżenicyn podkreśla, że jedyne 
zagrożenie, jakim dla Rosji był Zachód, już nie istnieje: „Świat zachodni - 
jedyna poważna siła - już nie przeciwstawia się Związkowi Sowieckiemu, 
właściwie przestał istnieć w tym charakterze” (s. 63). Twierdzi, że „zwycię
skie mocarstwa bez jakichkolwiek przyczyn zewnętrznych osłabły i zniedo- 
łężniały” (s. 63). Przyczyn słabości Zachodu Sołżenicyn dopatruje się nie 
tylko w silnie rozwiniętej dyplomacji radzieckiej, ale przede wszystkim 
w kryzysie cywilizacji zachodniej, jej moralnym, historycznym i światopo
glądowym upadku. Kryzys ten Sołżenicyn wywodzi z Odrodzenia i nawią
zującego do niego Oświecenia15. „Katastrofalne osłabienie świata zachod
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niego i całej zachodniej cywilizacji - pisze - jest nie tylko sukcesem wy
trwałej i konsekwentnej dyplomacji sowieckiej, lecz przede wszystkim skut
kiem historycznego, psychologicznego i moralnego kryzysu cywilizacji oraz 
systemu światopoglądowego, który zaczął się kształtować w epoce Odrodze
nia, a najdobitniej został sformułowany przez przedstawicieli Oświecenia 
w XVIII wieku” (s. 63-64).

Krytyczny stosunek pisarza do cywilizacji Zachodu budzi także idea 
wiecznego postępu. Bezmyślne naśladowanie go spowodowało, iż Rosja 
i Zachód zabmęty w ślepy zaułek. Genezy niekończącego się postępu należy 
szukać właśnie w Oświeceniu, którego koncepcje są obce Sołżenicynowi. 
Jako neosłowianofil nie chce zgodzić się z nagłą przemianą świata w imię 
intensywnych zmian gospodarczych i politycznych. Uważa, że koniecznością 
jest odbudowa zarówno Wschodu, jak i Zachodu. Przytacza wnioski Klubu 
Rzymskiego i Stowarzyszenia Teilharda de Chardin, które przepowiadają 
zagładę ludzkości, jako efekt niekończącego się postępu, na początek XXI 
wieku. Według pisarza dane te są alarmujące i powinny być poważnym 
ostrzeżeniem dla wszystkich zwolenników postępu. Błędna interpretacja 
zjawiska postępu spowodowała, że świat zachłysnął się nim: „Gwałtowne 
jego tempo w ostatnich latach jest właśnie największym zagrożeniem dla 
ludzkości” (s. 71).

Problem nieustającego postępu zajął także dużo miejsca w wygłoszonym 
we wrześniu 1993 roku przemówieniu w Międzynarodowej Akademii Filo
zofii w Lichtensteinie16. Jak zauważa pisarz, pojęcie postępu, powstałe 
w XVIII wieku i początkowo traktowane jako sposób na złagodzenie ludz
kich charakterów, z biegiem lat zaczęło się rozwijać i „rozszerzyło się do 
rozmiarów prawie (...) filozofii życia” (s. 602). Pisarz zastanawia się, dlacze
go także wykształcona część społeczeństwa tak łatwo dała się zwieść i nie 
zastanawiając się, w czym ten postęp ma się przejawiać, poparła go. A prze
cież - podkreśla Sołżenicyn - „postęp nie może zachodzić bez ograniczenia 
na ograniczonym ziemskim terytorium” (s. 602). Idea wiecznego postępu 
zahamowała w człowieku harmonię między psychiczną i fizyczną naturą. 
Ciągła pogoń za dobrami materialnymi spowodowała, że właściwie nie ist
nieje inny cel w życiu człowieka - „Przyznajmy się, choćby szeptem i sami 
przed sobą: w tym gorączkowym i zwariowanym tempie życia - w imię 
czego żyjemy?” (s. 605). W Liście do przywódców Sołżenicyn popiera roz
wiązania podsunięte przez uczonych, pozwalające zapobiec zagładzie świata. 
Zakładają one rozwój, ale nie we wszystkich sferach jednocześnie. „Dla 
ratowania ludzkości - konstatuje - należy zmienić technologię na ustabili- 

16 A. CoJDKCHHUbiH, nySnuyucmuKa e mpex mojuaz, op.cit., 1.1, s. 599-612.
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zowanąjuż w ciągu najbliższych 20-30 lat i przebudowę tę zacząć natych
miast, bez zwłoki” (s. 72). Trzeba sobie uświadomić - podkreśla pisarz - że 
„postęp nie jest najbardziej pożądaną cechą społeczeństwa” (s. 71). Autor 
Listu obwinia o ideę „nieustającego postępu” Zachód i jednocześnie przepo
wiada klęskę cywilizacji zachodniej. Bierze pod uwagę także inną możli
wość: „(...) cywilizacja zachodnia nie ulegnie zagładzie. Jest tak dynamiczna, 
tak pomysłowa, że poradzi sobie także z tym zagrażającym jej kryzysem (...) 
i za kilka lat przystąpi do koniecznej przebudowy” (s. 72). Takie rozwiązanie 
wpłynęłoby bardzo pozytywnie na rozkwit innych państw słabiej rozwinię
tych, które widząc błędne linie rozwoju Zachodu, pominą je. A. Sołżenicyn 
nawołuje raczej do stabilizacji, a nie do „gigantomanii we wszystkich sferach 
gospodarki”. Pisarz odrzuca możliwość konwergencji cywilizacji zachodniej 
i komunistycznej, gdyż są one zupełnie różne od siebie.

Koncepcje konwergencji po raz pierwszy pojawiły się w latach pięćdzie
siątych, popularne zaś stały się w latach sześćdziesiątych; zakładały one 
konfrontację dwóch systemów ustrojowo-politycznych: kapitalistycznego 
i socjalistycznego. Witold Morawski w książce Nowe społeczeństwo przemy
słowe. Analiza i krytyka koncepcji'1 wymienia czynniki sprzyjające ich po
wstaniu, np.:

17 W. Morawski, Konwergencja i dyskusje na temat alternatyw ustrojowych [w:] tegoż, No
we społeczeństwo przemysłowe. Analiza i krytyka koncepcji, Warszawa 1975, s. 230-268.

- zakończenie zimnej wojny, co łączyło się z odrzuceniem teorii państwa 
totalitarnego jako nieprzydatnej w ocenie społeczeństw socjalistycznych;

- rosnącą popularność ideologii socjalistycznej na Zachodzie; partie so
cjalistyczne, pełniące rządy w państwach zachodnich, głosiły m.in. hasła 
„drogi pośredniej” czy „ustrojów mieszanych”, uznając posunięcia w ramach 
doktryny kapitalistycznego „państwa dobrobytu” jako realizację haseł socja
listycznych;

- sukcesy gospodarcze krajów socjalistycznych; stały się one inspiracją 
rozwiązań w krajach rozwijających się. Poza tym kraje socjalistyczne cha
rakteryzuje wyższy etap rozwoju społeczno-gospodarczego (szczególnie 
przemiany w systemach planowania i zarządzania), a przede wszystkim dą
żenie do powiązania rewolucji ustrojowej z naukowo-techniczną;

- niektóre grupy zachodnich intelektualistów uważają za możliwe pokojo
we przejście do socjalizmu, który definiująjako „socjalizm demokratyczny”.

Jak zauważa Witold Morawski, w późniejszym okresie koncepcje te 
przybierały dwie skrajne formy: „z jednej strony głoszono, że perspektywy 
wzajemnego zbliżenia się doprowadzą do takiego ujednolicenia, że system 
socjalistyczny upodobni się całkowicie do systemu kapitalistycznego. Z dru- * 
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giej zaś nie wykluczano, choć zdarza się to sporadycznie, że kapitalizm 
przejmie z socjalizmu niektóre jego ważne cechy. Zakładano, że w obu sys
temach cele są w gruncie rzeczy podobne: wzrost gospodarczy, stopa życio
wa, demokracja dla obywateli” (s. 231-232). W ten sposób miało powstać 
ujednolicone „społeczeństwo przemysłowe”, „masowej konsumpcji”, „sys
tem mieszany”. Takie ujęcie było najbardziej rozpowszechnione w latach 
sześćdziesiątych. W latach siedemdziesiątych zastąpiło je inne: „zakłada się 
nie tyle podobne formy rozwiązywania problemów pod wpływem doświad
czeń ustrojowych, co stwierdza podobieństwo - pod wpływem działania 
podobnych warunków - problemów do rozwiązania, jakie przynosi cywiliza
cja techniczno-przemysłowa niezależnie od ustroju” (s. 232).

Koncepcję konwergencji spopularyzowali P. Sorokin i J. Bumham18. Jak 
dowiadujemy się z książki W. Morawskiego, Sorokin przedstawia ideę kon
wergencji jako pomniejszenie różnic ustrojowych, definiuje kryzys kapitali
zmu jako kryzys cywilizacyjny, doktryny polityczne zaś uznaje za drugo
rzędne w porównaniu ze zmianami w systemach wartości kulturowych. Ka
pitalizm i socjalizm to jedynie warianty tej samej, tworzącej się nowej kultu
ry. Twierdził, że oba systemy mają zbyt wiele niedoskonałości, aby sprostać 
problemom współczesności, i chciał stworzyć społeczeństwo integralne, 
wolne od wszelakich konfliktów. Drugi teoretyk idei konwergencji, J. Bum
ham, proponuje odmienny model. Zakładał on bowiem, że rozwój społeczny 
nie dąży ani do socjalizmu, ani do imperializmu, lecz do społeczeństwa me
nedżerskiego. Jak twierdził, we wszystkich społeczeństwach zaczęła się 
rewolucja kierowników, która położy kres istniejącym strukturom. Teoria ta 
zakładała zmniejszenie różnic między kapitalizmem i socjalizmem. Kapita
lizm przestanie istnieć, bo społeczeństwo burżuazyjne przeistoczy się 
w społeczeństwo menedżerskie19.

18 P.A. Sorokin, The Crisis of Our Age. The Social and Cultural Outlook, New York 1941; 
J. Bumham, The Managerial Revolution: What is happening in the World, New York 1941.

19 H. Olszewski, Słownik twórców idei, Poznań 1998, (hasło Burnham James, s. 49-53).
20 Szerzej na temat teorii konwergencji patrz również: J. Bumham, Suicide of the West. An 

Essay on the Meaning and Destiny Liberalism, New York 1964; Leksykon politologii z anek
sem. Partie, parlament, wybory (1989-1997), pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wro

W latach sześćdziesiątych nastąpiła kolejna ewolucja w poglądach i - jak 
pisze w swojej książce W. Morawski - pojawiło się przekonanie, że „nie 
potrzeba więc zakładać odradzania kapitalizmu w ZSRR, a wprowadzenia 
socjalizmu w Stanach Zjednoczonych. Byłaby to tylko wymiana doświad
czeń w zakresie rozwiązywania problemów ekonomicznych, która mogłaby 
przynieść wielkie korzyści ludzkości”20.
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K. Janusz w swojej pracy Konfrontacje Rosja - Zachód. Zderzenie dwóch 
cywilizacji uzasadnia: „W zderzeniu dwóch cywilizacji o porównywalnym 
poziomie technologicznym, potencjale ludnościowym i obszarze większe 
szanse ma ta, która potrafi wznieść na wyższy poziom stosunki międzyludz
kie i, co za tym idzie, wyzwolić ze swej społeczności większą energię twór
czą. Cywilizacja zachodnia jest ładem w warunkach wolności, stepowo- 
-bizantyjska zaś ładem w warunkach przemocy. (...) Zatem (...) szanse cywi
lizacji zachodniej są zdecydowanie większe niż jej (...) rywalki”21.

cław 1998, s. 175-176; W. Sokolewicz, Teoria konwergencji [w:] Instytucje i doktryny praw
nopolityczne Stanów Zjednoczonych Ameryki, pod red. W. Sokolewicza, Wrocław 1974.

21 K. Janusz, Konfrontacje Rosja - Zachód..., op.cit., s. 14.
22 H. Domański, Na progu konwergencji, Warszawa 1996, s. 36.
23 A. Sacharow, Mój kraj i świat, Paryż 1975. Patrz również tegoż: Rozmyślania o postępie, 

pokojowym współistnieniu i wolności intelektualnej, Paryż 1975.
24 W.A. Djakow, Historyczno-socjologiczne poglądy A.l. Sołżenicyna i A.D. Sacharowa, 

„Przegląd Humanistyczny” 1992, nr 5, s. 43-71.
25 Patrz: A. CojDKeHmibiH, H3 meneuHmepebto komuohuu CBS [w:] tegoż, IlyójiuifucmuKa 

e mpSx moMax, t. 2, op.cit., s. 88-116; tegoż, Omeem Koppecnondenmy «AccouiH3iłTea npeccw 
PoÓJKepy Jleddummony (30 Mapmn 1974) [w:] tegoż, TlyÓJiuąucmuKa a mpex mojwu, t. 2, 

H. Domański w pracy Na progu konwergencji zakłada, że Jednym 
z czynników kształtujących dystanse między podstawowymi kategoriami 
struktury społecznej jest podobieństwo losów życiowych ich członków (któ
re konsoliduje) i ich odrębność (która oddziela)”22 23. Tendencja do jednoczenia 
jest zjawiskiem zupełnie naturalnym, ale nie zawsze jest to możliwe ze 
względu na silne różnice występujące między kapitalizmem i socjalizmem.

Popierający tezy słowianofilów, Sołżenicyn jest sceptykiem i udowadnia, 
że dwóch różnych cywilizacji nie można ze sobą połączyć. Inny natomiast 
pogląd na temat możliwości złączenia dwóch odmiennych systemów głosił 
A. Sacharow w tekście Mój kraj i świat13. Uważał on bowiem, że kraj można 
uratować m.in. dzięki współpracy z całym światem24. Szanse konwergencji 
uczony widział na płaszczyźnie transformacji zachodniego społeczeństwa, 
kiedy to główna rola przypadnie ideom socjalistycznym w antytotalitamej, 
pluralistycznej formie. Ideałem państwa - według Sacharowa - jest społe
czeństwo, w którym przestrzegane są zarówno prawa narodu, jak i rozporzą
dzenia polityczne.

A. Sołżenicyna często pytano, co sądzi o krytyce Listu do przywódców. 
W kilku swoich wypowiedziach pisarz wyraził ubolewanie, że niestety List 
był zrozumiany opacznie, i to nie tyle z winy czytelnika, który mógł sam go 
zinterpretować niepoprawnie, ale z winy dziennikarzy i komentatorów, któ
rzy na łamach prasy, w sposób powierzchowny poddawali go analizie25. 
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Odpowiadając na pytania korespondenta „Associated Press”, Sołżenicyn 
zauważa, że „List do przywódców w Stanach, jeszcze przed opublikowaniem, 
był, poczynając od »New York Times’a«, prymitywnie i kłamliwie analizo
wany” (s. 76). Proponując Rosji oderwanie się od spraw zewnętrznych oraz 
zajęcie się problemami własnego kraju i skupienie się na wewnętrznym roz
woju państwa, pisarz został posądzony o „nacjonalizm i chęć rozszerzenia 
swojej nacji” (s. 77). Tak zrozumiany tekst stał się podstawą do wyciągania 
błędnych wniosków. „W ten oto sposób - podkreśla Sołżenicyn - prasa, 
zamiast wyjaśniać, wnosi wzajemne niezrozumienie między odległymi czę
ściami planety” (s. 77). W innym wywiadzie, udzielonym w 1974 roku gaze
cie „Time”, Sołżenicyn zauważa, że w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjedno
czonych List był opublikowany bez słowa wstępnego skierowanego do czy
telnika, w którym pisarz wyraźnie określił jego cele (s. 82). Takie potrakto
wanie apelu pisarza świadczy o niezrozumieniu bądź zlekceważeniu jego 
przestróg udzielonych zarówno Wschodowi, jak i Zachodowi. Jako mieszka
niec państwa o tragicznej historii chce ustrzec inne narody przed powiela
niem błędnych i niebezpiecznych schematów. „Nasze rosyjskie (nie sowiec
kie) doświadczenie - stwierdza w wywiadzie dla »BBC«26 - jest bardzo 
ważne dla Zachodu, ponieważ my przeszliśmy tą zachodnią drogą jakieś 70- 
-80 lat wcześniej. Ale Zachód nie jest w stanie przejąć tego doświadczenia, 
musi sam to przeżyć” (s. 331).

op.cit., s. 76-77; tegoż, Omeembi otcypnany «TaiłM» (3 juan 1974) [w:] tegoż, TlyójiuyucmuKa 
e mpex mojuax, t. 2, op.cit., s. 82-84; tegoż, npecc-KOH^npeHipm o cSopnune łft-nod zjibió 
(16HOft6pn 1974) [w:] tegoż, nyójiuyucmuKa e mpex mojuax, t. 2, op.cit., s. 130-166; tegoż, 
npecc-KompepeHifuti e CmoKzonbJue (12 AeKaSpn 1974) [w:] tegoż, llyGjiuifucmuKa e mpex 
mojuax, t. 2, op.cit., s. 167-201.

26 A. CojitKeHHUbiH, TejieunmepBbio KOJunaHuu Eu-Eu-Cu [w:] tegoż, I7y6jiuyucmuKa e mpex 
mojuax, t. 2, op.cit., s. 330-345.

27 A. CoJOKeHHUbiH, Peub e rapeapde, „Bccthhk PXJJ” 1978, Na 125; wyd. poi.: A. Sołżeni
cyn, 2yj bez kłamstwa..., tłum. A. Wołodźko.

Tekstem, który w sposób znacznie pełniejszy niż List pokazuje stosunek 
Sołżenicyna do Zachodu, jest przemówienie wygłoszone na Uniwersytecie 
Harvarda27 w maju 1978 roku. Pisarz od kilku lat przebywał już na Zacho
dzie, w tym dwa lata w Stanach Zjednoczonych. Mógł teraz lepiej poznać 
cywilizację zachodnią, którą wcześniej znał jedynie z tekstów pisanych. 
W przemówieniu Sołżenicyn podjął kilka istotnych problemów naszej 
współczesności.

Fundamentalna teza pisarza dotyczy rozłamu współczesnego świata na 
dwa, zagrażające sobie wzajemnie mocarstwa. Podkreśla on, że to nie tylko 
rozdarcie polityczne, które można zażegnać rozmowami dyplomatów. Jest to 
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przede wszystkim głębokie rozdarcie wewnętrzne, które może doprowadzić 
do zagłady ludzkości.

Jeszcze do niedawna - zauważa pisarz - państwa zachodnie miały silną 
pozycję w świecie. Zagrażały swoimi wpływami wszystkim krajom i nie 
liczyły się z nimi w ogóle. Państwa bloku zachodniego były postrzegane 
wówczas jako silne i niezależne, obecnie jednak sytuacja uległa zmianie 
i wpływy Zachodu wyraźnie osłabły. Sołżenicyn dostrzega zaślepienie świata, 
które powoduje, że większość krajów chce osiągnąć w swoim rozwoju po
ziom państw zachodnich, uchodzący za wzór przekształceń i naśladowania.

Kryzys Zachodu widoczny jest zwłaszcza w spadku odwagi, wyraźnym 
szczególnie wśród ekipy rządzącej i elity intelektualnej. „Czyż trzeba przy
pominać, że zanik odwagi już w najdawniejszych czasach uważano za po
czątek końca?” (s. 109) - konstatuje. Pisarz wskazuje, że Zachód jest odważ
ny jedynie w stosunku do państw słabszych, które nie są w stanie stawiać 
oporu, co jest w pewnym stopniu przejawem tchórzostwa. A czy należy brać 
przykład z kogoś, kto walczy przeciwko słabszemu? - zapytuje retorycznie.

W swoim przemówieniu wspomina pisarz amerykańską Deklarację Nie
podległości, która gwarantuje obywatelom wolność i pomoc ze strony rządu. 
Postęp techniczny spowodował wszakże, że ludzie otrzymali nie tylko wol
ność, ale też odpowiednią ilość dóbr nierozerwalnie wiążących się z poję
ciem wolności i szczęścia. Nie jest to jednak prawdziwe szczęście, gdyż 
w istniejących warunkach żyje się tylko po to, aby zdobywać coraz więcej 
bogactwa. Sołżenicyn przytacza argumenty uczonych, z których wynika, że 
„przyzwyczajenie do luksusu nie jest korzystne dla żywych organizmów” 
(s. 110). Dobrobyt tylko pozornie jest równoważny ze szczęściem. Jego 
nadmiar zabija wszelkie duchowe bogactwo i prowadzi do zagłady. Zachod
nia koncepcja moralna utraciła swoje pierwotne znaczenie: zatarła się grani
ca między popełnianiem czynów dobrych i złych.

Oprócz problemu wolności podejmuje Sołżenicyn także zagadnienie pra
wa. Jak pamiętamy, w tradycji słowianofilskiej oparte na racjonalizmie pra
wo zachodnie było poddawane krytyce. W świetle tej koncepcji na Zacho
dzie doszło do wynaturzenia i system prawa zamiast pomagać w zwalczaniu 
zła, jedynie zachęca do przestępstw. Poczucie wolności jest silne, gdyż „wi
na może ujść bezkarnie lub uzyskać niezasłużoną wyrozumiałość - przy 
poparciu tysiąca obrońców publicznych” (s. 112). Doprowadziło to do sytu
acji, że światem rządzi nie tylko przestępstwo, ale i prawo do niego.

Pojęcie wolności zatraciło również swoje znaczenie, jeśli chodzi o inną 
ważną dziedzinę życia społecznego - wolność słowa mass mediów. Sołżeni
cyn zarzuca im brak odpowiedzialności moralnej przy przekazywaniu celo
wo nieprawdziwych informacji: „Prasa może zarówno pobudzać opinię pu
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bliczną jak i wypaczać ją (...). Bezustannie wtrąca się do życia prywatnego 
znanych osobistości pod hasłem wkażdy ma prawo wiedzieć wszystko«” 
(s. 114). Pisarz podkreśla, że prasa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
to, co przekaże czytelnikom, a interesują ją wyłącznie opinie najbliższe ide
owo i nieprzynoszące szkody jej interesom. Tak więc wolnością dysponuje 
jedynie prasa - czytelnicy już jej nie mają. Sądy publikowane w gazetach są 
ponadto ujednolicane poprzez panującą modę. Powoduje to, że poglądy ory
ginalne raczej nie są przedstawiane publicznie, w takim kontekście bowiem 
uchodzą za mało ciekawe.

Niektórzy ludzie Zachodu chcieliby zwrócić się w stronę socjalizmu, 
gdyż nie są zadowoleni ze swojego społeczeństwa. Sołżenicyn, przez lata 
mieszkaniec Związku Radzieckiego, ostrzega przed zjawiskiem fascynacji 
komunizmem, który jest „prądem fałszywym i niebezpiecznym”. Zdaniem 
pisarza, także dzisiejszy Zachód jest nieprzydatny jako ewentualny wzór do 
naśladowania dla Rosji. Podkreśla on, że naród rosyjski osiągnął wyższy 
stopień rozwoju duchowego przez lata cierpień i walki. Zachodnia cywiliza
cja natomiast jest uboga, jeśli chodzi o stan ducha, i może zaproponować 
jedynie postęp, prymitywną reklamę i tym podobne atrybuty nowoczesności. 
„Zachodni styl życia ma coraz mniej szans, by stać się najważniejszym wzo
rem do naśladowania” (s. 117) - podkreśla Sołżenicyn. Zachód nie jest 
w stanie pojąć sensu zachodzących w świecie wydarzeń.

Autor owych nieprzychylnych dla Zachodu słów podjął próbę określenia 
przyczyn sytuacji, która zapanowała w obrębie zachodniej cywilizacji. Jedną 
z nich jest zrodzona w Oświeceniu koncepcja świata, do której Sołżenicyn- 
-słowianofil ma wrogi stosunek. Koncepcja ta, nazwana przez niego „huma
nizmem racjonalistycznym” lub „humanistyczną autonomią”, zakłada nieza
leżność człowieka od wszystkiego, co jest ponad nim. W świetle takiej teorii 
człowiek staje się najważniejszy, nie ponosi żadnej moralnej odpowiedzial
ności przed Bogiem ani przed ludzkością. W efekcie takie postrzeganie 
świata doprowadziło do upadku duchowego, dobra materialne wyparły inne, 
wznioślejsze cele. „Wszystkie osiągnięcia techniczne sławetnego Postępu 
(...) nie są w stanie odkupić moralnego ubóstwa, w jakim znalazł się XX 
wiek” (s. 122) - dowodzi pisarz.

Sołżenicyn wskazuje na podobieństwo między humanizmem, który uległ 
materializacji, a ideą komunizmu. W jednym i drugim przypadku w centrum 
zainteresowania stał człowiek i jego dobro - pojmowane wąsko jako dobrobyt. 
Nie było miejsca dla spraw duchowych, dla odpowiedzialności wobec Boga 
i dlatego komunizm był popierany przez Zachód. „Ustrój komunistyczny na 
Wschodzie właśnie dlatego mógł wytrwać i umocnić się, że popierała go żar
liwie znaczna część inteligencji zachodniej” (s. 123) - zauważa Sołżenicyn.
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Pisarz nie tylko stawia diagnozę, ale również wskazuje drogę wyjścia 
z zaistniałej sytuacji. Ratunkiem dla ludzkości - według niego - jest stałe 
samoograniczenie, moralne doskonalenie się, aby w momencie śmierci być 
lepszym niż w chwili narodzin. Pisarz nie tyle boi się zagłady fizycznej na
rodu, ile jest przerażony upadkiem moralnym ludzi. Dlatego w swoim prze
mówieniu apeluje o zahamowanie postępu, a także nawołuje do innego, bar
dziej ascetycznego spojrzenia na życie.

Wystąpienia A. Sołżenicyna nie zostały przyjęte obojętnie. Zarówno 
w Rosji, jak i za granicą zaczęły pojawiać się artykuły polemizujące z treścią 
jego wypowiedzi. Sołżenicynowska ocena Zachodu wywołała falę krytyki 
wśród zachodnich sowietologów, a także wśród emigrantów rosyjskich. 
W zachodniej prasie ukazały się krytyczne omówienia i analizy wypowiedzi 
pisarza.

Do momentu swoich wystąpień publicznych Sołżenicyn był postrzegany 
przez amerykańskich intelektualistów liberalno-lewicowych jako sowiecki 
patriota, niegodzący się na deformację systemu komunistycznego. Gdy jed
nak okazało się, że pisarz wcale nie identyfikuje się z komunizmem, a po
nadto nawołuje do walki z nim, jego popularność wśród liberalnych intelek
tualistów spadła. Zaczęto go nazywać ironicznie „prorokiem” i wysuwać pod 
jego adresem oskarżenia o nacjonalizm i antydemokratyzm28. Alain Besan- 
ęon w artykule Sołżenicyn i Zachód29 podjął się zanalizowania sołżenicy- 
nowskiego przemówienia na Uniwersytecie Harvarda. Francuski sowietolog 
nie zgadza się z jego krytyką Zachodu, zadaje pytanie: „czy Sołżenicyn rze
czywiście chciał poznać Zachód?” (s. 9). Według Besanęona nie jest prawdą, 
że Zachód nie może zrozumieć Rosji i nic o niej nie wie. To przecież Zachód 
„zadał sobie trud przestudiowania tego kraju, znalazł właściwe metody zbli
żenia się do niego (...). Lecz tak dziwaczna jest historia tego kraju, że jego 

2’ L. Suchanek, A. Sołżenicyn. Pisarz i publicysta..., op.cit., s. 122. Patrz także: N. Podhoretz, 
The terrible Question of Aleksandr Solzenitsyn [w:] N. Podhoretz, The Bloody Crossroad. 
Where Literaturę and Politics Meet, New York 1986; tłum, poi.: N. Podhoretz, Krwawe skrzy
żowanie, Warszawa 1989; L. Suchanek, Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajdują się pisarze 
rosyjscy [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, Kraków 1993, 
s. 29-38; JI. CyxaHeK, TIoneMy pycacue ccopnmcst. O nyóJiuąucmuKe jjuuepayuu, 
„JlHTepaTypHbie hobocth” 1993, Na 47-48, s. 22. O poglądach Sołżenicyna patrz: S. Carter, 
The Politics of Solzenitsyn, London 1977; J. Pontuso, Solzhenitsyn's Political Thought, Char- 
lottensville 1990; P. Siegel, The Great Reversal: Politics and Art in Solzhenitsyn, San Fran
cisco 1991.

29 A. Besanęon, Solzenitsyn a Harrard, „Commentaire” 1978, nr 8; tłum, poi.: Sołżenicyn 
i Zachód [w:] A. Besanęon, Sołżenicyn i Zachód. Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość, 
„Aneks” 1978, nr 22-23; przedruk krajowy: NOWA, Warszawa 1981.
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mieszkańcy myślą, iż oni jedni ją rozumieją, gdyż oni jedni doznają jej nj 
sobie” (s. 10).

Besanęon nie odrzuca zarzutów przeciwko Zachodowi, twierdzi jedynie, 
że podstawy do ich wysuwania sięgają korzeniami niemieckiego romanty
zmu. „Za stwierdzeniem faktów - pisze - kryje się teoria, w której Sołżeni
cyn zbyt łatwo znajduje wytłumaczenie naszych niedomagań (...). Odzywć 
się ona za każdym razem, gdy jakiś Rosjanin opuszcza kraj (...) i ląduje ne 
Zachodzie” (s.l 1). Według francuskiego publicysty każdy emigrant przymu
sowo opuszczający swą ojczyznę, porównuje ją z nowym miejscem osiedle
nia. Jest to zjawisko bardzo powszechne; najczęściej nowa ojczyzna podda
wana jest krytyce. Trudno jest przyzwyczaić się do nowych warunków, kul
tury i obyczajów tam panujących, tak więc uczucie wyobcowania jest silniej
sze od racjonalnego spojrzenia na zaistniałą rzeczywistość. Besanęon wysu
wa przypuszczenie, że władze sowieckie celowo wysłały Sołżenicyna n< 
emigrację, gdyż „znały logikę jego pozycji intelektualnej. Wiedziały, że 
doprowadzi go ona do nietolerowania Zachodu, do nietolerowania go prze: 
Zachód” (s. 16). Ale - jak twierdzi L. Suchanek - chociaż teza ta brzm 
efektownie, to raczej nie można posądzać KGB o aż taki makiawelizm. We
dług Besanęona, KGB miał także przewidzieć, iż Sołżenicyn, mówiąc o we
wnętrznym rozkładzie cywilizacji zachodniej, oddali ze świadomości społe
czeństwa zachodniego groźbę ekspansji ZSRR30.

30 L. Suchanek, A. Sołżenicyn. Pisarz i publicysta..., op.cit., s. 123.
31 Przedruk tego artykułu w wersji poszerzonej i pod zmienionym tytułem zob.: O new 

mopbuc mendeHipisu e jMUepawncKou nyójiuyucmuKe, „KomnHeHT” 1980, Na 23.

Inny polemista, Walerij Czalidze, współtwórca moskiewskiego Komiteti 
Obrony Praw Człowieka, zarzuca Sołżenicynowi zainicjowanie antyzachod- 
niej propagandy w rosyjskiej prasie emigracyjnej. W artykule Chomeinizn 
albo nacjonal-komunizm, zamieszczonym w amerykańskim piśmie „Nowoje 
Russkoje Słowo”31, podkreśla, iż głęboka krytyka życia i polityki zachodnie; 
jest czasami jak „zrzędzenie niekompetentnego człowieka”. W. Czalidze 
wysuwa hipotezę, iż autor Archipelagu GUŁag wyciąga zbyt pochopnie 
wnioski z faktów, których głębiej nie poznał. Według badacza, przemówie
nie harwardzkie daje karykaturalny obraz Zachodu, znany od lat z sowieckie, 
prasy. Przemówienie to w rzeczy samej jest skierowane do Rosjan, by nie 
czerpali wzorów z zachodniego modelu demokracji i wolności.

Postawa Sołżenicyna wobec prawa, a także idei praw człowieka równie: 
jest nie do przyjęcia dla W. Czalidze. Krytykując zachodni system praw 
Sołżenicyn uważa, że dla przyszłej Rosji prawo to rzecz drugorzędna, a sto
sunki społeczne powinny osadzać się na podstawie moralności znamienne. 
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dla duszy rosyjskiej. W. Czalidze sprzeciwia się takiej tezie, dowodząc, iż 
najważniejsze dla społeczeństwa jest zagwarantowanie mu praw, ale jedno
cześnie uważa, że żywy organizm społeczeństwa potrzebuje do życia czegoś 
więcej niż tylko kodeksu. Tak więc: „Widzieć społeczeństwo zachodnie, 
żyjące jedynie zgodnie z zasadami prawa to tak, jakby go nie widzieć wcale” 
(s. 161). Zarzuca pisarzowi, iż ten, dostrzegając pokrzywdzonych, pomaga
jąc im bronić się przed krzywdą, występuje przeciwko stworzonej przez 
cywilizację idei prawa.

Wbrew Sołżenicynowi Czalidze dowodzi również, że Marks i Engels je
dynie pokazali ludzkości marksizm jako coś, czego trzeba pragnąć, ale też 
jako coś, czego trzeba się bać, natomiast nie byli jego twórcami. Czalidze nie 
zgadza się ze stwierdzeniem, iż ideologia marksistowska przyszła z Zachodu 
i wywiera zgubny wpływ na państwo.

W. Bukowski, inny emigrant rosyjski, opublikował w miesięczniku 
„Kontinient” artykuł Dlaczego Rosjanie się kłócą (/JoneMy pyccKue ccopa- 
mcftf2, który ma charakter polemiki z W. Czalidze i A. Sołżenicynem. Bu
kowski zaznacza, że nie ma zamiaru ani bronić, ani oskarżać Sołżenicyna, 
gdyż między nimi jest tyle samo różnic, ile między nim a W. Czalidze. Za 
najsłabszy punkt artykułu W. Czalidze, uważa rozważania o tendencjach 
w krytyce Zachodu. Twierdzi, że sposób wypowiedzi W. Czalidze jest cha
rakterystyczny dla prasy amerykańskiej i nie przynosi konkretnego rozwią
zania problemu: „czytasz, czytasz i w żaden sposób nie dowiesz się - brać 
parasol, czy go nie brać” (s. 184). Taka forma wypowiedzi uważana jest za 
dobry styl, a autor takiego tekstu odbierany jako obiektywny komentator.

32 B. EyKOBCKHił, IJo^ejuy pyccKue ccopamcti, „Kohthhcht” 1980, Na 28.
33 L. Suchanek, A. Sołżenicyn. Pisarz i publicysta..., op.cit., s. 127.
34 K). <l>eju.iirniHCKnił, Omnpbimoe nucbjuo yembipeM nyd.mifucmaM, „Kohthhcht” 1982, Na 33.

Bukowski nie zgadza się z W. Czalidze, który zarzuca autorowi Archi
pelagu GUŁag świadome kłamstwo. Twierdzi bowiem, że Sołżenicyn nie 
jest naiwnym politykiem i świadomie stosuje chwyt, dzięki któremu, przy
zwyczajony od dzieciństwa do negatywnego obrazu Ameryki, Rosjanin 
zwróci się ku temu, co wzniosłe, swojskie, rosyjskie32 33 34. Bukowski podkreśla, 
że krytyka niesłusznie uważa pisarza za polityka i to jest jej największy błąd. 
Historyk czy pisarz publicysta to w stosunku do Sołżenicyna określenia traf
niejsze.

J. Felsztyński, autor Otwartego listu do czterech publicystów^, nie do
szukuje się w wypowiedziach Sołżenicyna ukrytych znaczeń. Nie sądzi, by 
ten chciał je wykorzystać w jakimś ukrytym celu. Przedstawiając słabości 
Ameryki, ukazuje samą prawdę, choć nie zawsze jest ona miła dla Ameryka
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nów. Uważa, że teksty te skierowane są głównie do Zachodu, a dopiero póź
niej do innych narodów, w tym Rosjan.

Ponieważ pisarz od dawna nie występował publicznie, przemówienie wy
głoszone w Uniwersytecie Harvarda wzbudziło powszechne zainteresowanie 
zarówno wśród mieszkańców Ameryki, jak i w ojczyźnie pisarza. W samych 
Stanach wystąpienie Sołżenicyna wywołało polemikę35, która bardzo szybko 
przeniosła się do środków masowego przekazu. Przysyłano listy z głosami 
krytycznymi, ale także popierającymi tezy Sołżenicyna. Nawołując do zwe
ryfikowania hierarchii wartości, pisarz miał na uwadze dobro całej ludzkości. 
Widząc, jak wielkie zagrożenie niesie współczesna cywilizacja, propaguje 
zmianę w sposobie życia i proponuje doskonalenie wartości duchowych 
zamiast bezmyślnej pogoni za dobrami materialnymi. Nie znalazł jednak 
pełnego zrozumienia, jego słowa natomiast wywołały bardzo burzliwe dys
kusje. Kilka godzin po wystąpieniu pisarza jedna z bostońskich, publicznych 
stacji telewizyjnych zorganizowała godzinną audycję, w której przedstawio
no fragmenty przemówienia i próbowano je skomentować. Jednakże wybór 
fragmentów był jednostronny - w całości zaprezentowano część wypowiedzi 
dotyczącą polityki, natomiast opuszczono kontekst filozoficzny. Tekst Soł
żenicyna komentowało dwóch dziennikarzy: Harrison Solsbery i Leadon, 
wyraźnie jednak dało się odczuć ich zakłopotanie. Leadon mówił tak: „Już 
dawno nie słuchaliśmy takiego purytanina. Słynny głosiciel purytanizmu, 
Mader, jeden z byłych prezydentów Uniwersytetu Harvarda, okazałby się 
słaby moralnie w porównaniu z wymaganiami A. Sołżenicyna” (s. 363). Ale 
ten sam dziennikarz dalej twierdził: „Poszczególne punkty przemówienia 
może brzmią bezsensownie, ale ogólnie była to zadziwiająco głęboka du
chowo mowa” (s. 363). Komentarze do wygłoszonego przemówienia nie 
były zgodne, czego dowodem są kolejne wypowiedzi wspomnianych redak
torów. Leadon konstatuje, że Sołżenicyn jest nieszczęśliwy na zewnątrz, bez 
swojego więzienia i w swoim przemówieniu ogłasza kolejne swoje zesłanie, 
tym razem w Stanach Zjednoczonych. „Być może jest to już taki typ umy
słowy człowieka” (s. 363) - zastanawia się dziennikarz. Z kolei H. Solsbery 
zauważa, że „Sołżenicyn zawsze krytykował swoją drogę. W młodości kry
tykował nawet swoje społeczeństwo, a teraz krytykuje tutejsze. Nie mogę 
sobie wyobrazić - zauważa - aby ten człowiek ze swoim (...) uporem kiedy
kolwiek (...) czuł się w pełni szczęśliwy” (s. 363).

35 B.H. TpocTHHKOB, OlapsapdcKOupeuu A. CojiJKemybiHa, „Bccthhk PXJT’ 1979, 128.

Najwięcej komentarzy pojawiło się w gazetach, i to zarówno w tych naj
większych, uważanych za czasopisma odzwierciedlające poglądy całego 
społeczeństwa, jak i w tych mniejszych, lokalnych, w których przedstawione 
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poglądy różniły się zasadniczo od opinii, zawartych w prasie wydawanej 
w stolicy. Najbardziej wyrazistą pozycję w duchu „wszystko u nas jest zbu
dowane w duchu Oświecenia” sformułował „New York Times”, który swoją 
reakcją potwierdził surową ocenę Sołżenicyna na temat prasy36. „New York 
Times” opublikował jedynie kilka fragmentów przemówienia, tym samym 
pozbawiając czytelników możliwości wyrobienia sobie opinii na jego temat. 
Kilka dni po wygłoszeniu przemówienia, 13 czerwca, w piśmie ukazał się 
artykuł, którego autorem był James Reston, znany komentator polityczny. 
Przyznaje on pełne prawo Sołżenicynowi do tak głębokiej krytyki prasy 
zachodniej. Zresztą sam dziennikarz podejmuje się oceny mediów, które 
według niego dalekie są od doskonałości: „nasza prasa często jest nieodpo
wiedzialna, telewizja to bagno głupoty; pornografia kwitnie, a naród wy
chwala dobra materialne...” (s. 364). Jednakże, zdaniem autora, wszystkie te 
niedostatki razem wzięte są i tak mniej groźne od sądów A. Sołżenicyna. 
W innej gazecie, „Washington Post”, wydrukowano obszerne fragmenty 
przemówienia pisarza, dając możliwość wypowiedzi wielu czytelnikom. I tak 
głosy w tej sprawie są raczej przychylne pisarzowi. Wprawdzie pobrzmie
wają w nich nuty niezadowolenia z tak surowej oceny społeczeństwa, ale 
przeważają wypowiedzi pozytywne: „Sołżenicyn oddał nam wielką przysłu
gę. Rzuca nam wyzwanie i zmusza do uważnej analizy nas samych. Można 
się (...) sprzeciwiać jego poglądom, ale nie można ich w żadnym wypadku 
ignorować” (s. 366).

36 Tamże, s. 364.

Reakcja kolejnej gazety, „Christian Science Monitor”, jest bardziej rady
kalna w swoich sądach na temat pisarza i jego analizy społeczeństwa za
chodniego: „dla niego (Sołżenicyna - A.M.) demokracja jest zbyt krzykliwa, 
zbyt nieuporządkowana w porównaniu z jedyną wartością, jaką jest dla niego 
religia. (...) Ale dziwię się, jeśli życie w USA jest na tyle sprzedażne i niedo
bre, to dlaczego właśnie tu zamieszkał?” (s. 371).

Opinie czytelników gazet lokalnych okazały się mniej powierzchowne 
niż w gazetach wychodzących w stolicy: „Zanim zaczniemy krytykować, 
trzeba wziąć pod uwagę, jak bardzo ważna jest w Rosji religia. Sołżenicyn 
przemawiał tak, jak pisze: z serca Rosji chrześcijańskiej - pisano w „Ver- 
mont Catholic Tribune” (s. 375). W „Baltimore Sun” znalazł się taki sąd: 
„Punkt widzenia Sołżenicyna jest zrozumiały w kontekście myśli słowiano- 
filskiej. Dla niego nasze społeczeństwo jest już zgubione, a Rosja odrodzi 
się, by zbawić świat. Trzeba zastanowić się nad problemami, o których mó
wi, a nie odrzucać je. Prawdziwe wyzwanie tkwi w nas samych. To my po
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winniśmy pokonać słabości zachodniego sposobu życia. Troska pisarza 
o nasze ubogie duchowe życie jest w pełni uzasadniona” (s. 375).

Odrębną część komentarzy stanowią listy skierowane bezpośrednio do 
samego pisarza. Wysyłane były one bądź do redakcji gazet, bądź adresowane 
„A. Sołżenicyn - Vermont”. Liczba ich przekroczyła tysiąc, z czego 90% 
stanowią te, w których wyraźna jest aprobata poglądów pisarza, a 1% to 
listy, których styl jest bardzo wulgarny. Reszta zawiera ogólne rozmyślania, 
a także zarzuty z powodu „niesprawiedliwej krytyki Stanów Zjednoczo
nych”. Tak więc A. Sołżenicyn swoim przemówieniem poruszył do głębi 
całe społeczeństwo i wywołał spory, które pogłębiły się jeszcze bardziej przy 
okazji innych jego kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Zachodu i Ame
ryki.

Tekstem Sołżenicyna poświęconym Zachodowi i jego destruktywnemu 
wpływowi na Rosję jest napisany w 1980 roku artykuł Czym zagraża Amery
ce błędne rozumienie Rosji? (J-IeM zpo3um Awepuite ruioxoe nonuManue Poc- 
cuu?)31. Pisarz nie zgadza się z utożsamianiem przez kraje zachodnie pojęć 
rosyjski i radziecki, a także Rosja i ZSRR. Taka sytuacja jest efektem błędne
go rozumienia i interpretowania historii Rosji przez amerykańskich history
ków, korespondentów prasy zachodniej, slawistów, a także współczesnych 
rosyjskich emigrantów (R. Pipes, R. Tucker). Sołżenicyn zwraca uwagę, że 
niewłaściwe analizy komunizmu zagrażają bardziej Zachodowi i Stanom 
Zjednoczonym niż samej Rosji. Zachodnie społeczeństwa nie rozumieją 
bowiem, że komunizm nie może być różny - łagodniejszy czy gorszy. Ko
munizm jest zawsze jednakowy i nie może współistnieć z żadnym innym 
systemem. „(...) albo przeżre on ludzkość niczym złośliwy nowotwór i zabije 
ją, albo ludzkość winna się od niego uwolnić, a potem długo jeszcze leczyć 
przerzuty” (s. 127).

Nauka amerykańska - według Sołżenicyna - tylko z pozoru jest samo
dzielna, w rzeczywistości zaś powiela te błędy, które popełnia zideologizo- 
wana nauka sowiecka. Główny zarzut wobec badaczy amerykańskich to 
niezauważanie ważnych zjawisk w Rosji: „wystarczy jako przykład to, że 
nawet wieloletniego istnienia archipelagu GUŁag, jego nieludzkiego okru
cieństwa, ogromnej skali i ilości ofiar, do niedawna nauka zachodnia nie 
przyjmowała do wiadomości” (s. 129).

Pisarza niepokoi niejednoznaczny stosunek państw zachodnich do komu
nizmu w ogóle. Dopóki Zachód odnosił się pozytywnie do tego systemu,

37 A. CojDKCHHUbiH, epo3um AstepuKe nnoxoe hohummui Poccuu?, „BecTHMK PX.II” 
1980, N° 131. Wcześniejsze wydanie tekstu w języku angielskim w piśmie „Forregin Affairs” 
1980, vol. 50; tłum. poi. [w:] A. Sołżenicyn, Żyj bez kłamstwa..., op.cit., s. 126-172. 
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dopóki się nim zachwycał, dopóty był uważany za Jutrzenkę nowych cza
sów”. Kiedy okazało się, że komunizm w rzeczywistości nie jest aż tak do
bry, jak sądzono, całą winę zrzucono na naturę i mentalność rosyjską której 
cechą jest jakoby niewolnictwo. Taka interpretacja jest, być może, wygodna 
dla Zachodu, gdyż usprawiedliwia jego błędne poczynania wynikające z nie
dostrzegania żadnego zagrożenia ze strony Rosji. Uczeni, którzy w taki spo
sób interpretują istnienie komunizmu, równie błędnie odczytują historię Ro
sji. Powolne dobieranie faktów, np. pomijanie ważnych, za to zwracanie 
uwagi na mało istotne zjawiską to cechy zachodniej metody badań histo
rycznych. Sołżenicyn nie może zrozumieć, dlaczego zachodni historycy 
biorą pod uwagę specyfikę kultur innych państw, Rosję natomiast krytykują 
za to, że nie czerpie wzorów z Zachodu, które ułatwiłyby jej rozwój społecz
ny. „Rosja jest potępiana dosłownie za wszystko, co różni ją od Zachodu” 
(s. 131)- dowodzi. Pisarz zauważa także, iż większość zachodnich uczonych 
w swoich opracowaniach na temat Rosji i jej dziejów wymienia nazwiska 
tylko dwóch carów, utożsamiając ich z całą historią państwa. A przecież - 
akcentuje mocno - oprócz cara Iwana Groźnego i Piotra I w historii Rosji 
jest wiele innych znaczących postaci. Zarzuca on także uczonym, że ich 
wnioski nie są obiektywne i można je porównać z rzeczywistością przedsta
wianą przez radziecką propagandę.

Prawdziwy obraz Rosji nie wzbudzał zachwytu państw zachodnich. Jak 
pisze A. Sołżenicyn, „od początku XX wieku w społeczeństwie amerykań
skim rozpowszechniła się niechęć do Rosji” (s. 136). Błędna interpretacja 
historii przez amerykańskich uczonych doprowadziła do tego, że także poli
tycy, będąc pod ich wpływem, popełniali wiele błędów w swoich decyzjach. 
Autorzy tekstów o Rosji - przede wszystkim dyplomaci amerykańscy - za
pewniali w swoich artykułach o pokojowym nastawieniu Kremla do narodu, 
trosce władz o uciśnionych. W rzeczywistości było zupełnie inaczej: przy
wódcom radzieckim naród i jego los były całkowicie obojętne. Na Zachodzie 
nie brano pod uwagę faktu, że korespondentom prasy zachodniej czy dyplo
matom, na przykład amerykańskim, realia rosyjskie były przedstawiane 
w sposób zafałszowany, ukrywający prawdziwą sytuację w kraju. A oni sami 
przyjmowali wszystko bezkrytycznie, nie siląc się na żadną własną ocenę: 
„Zamiast wnikliwego analizowania cechą wielu dyplomatów zachodnich jest 
nieuleczalne samooszukiwanie się” (s. 138).

Pisarz zwraca uwagę na jeszcze jedno zjawisko. Przypomina, że nie wol
no zapominać o tym, iż w Moskwie rzeczywistość jest zupełnie inna niż 
wgłębi Związku Sowieckiego. Stolica wyróżnia się wyższym poziomem 
życia w stosunku do pozostałych obszarów ZSRR, co było realizowane 
kosztem obniżenia poziomu egzystencji we wsiach i na prowincji. Trzeba 
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więc uważać przy uogólnianiu faktów zdobytych tylko na podstawie obser
wacji sytuacji w Moskwie. „Moskwa - podkreśla Sołżenicyn - stała się 
wskutek tego jakby zakątkiem pośrednim między Zachodem a ZSRS: jest 
w takim samym stopniu bardziej komfortowa od reszty Związku Sowieckie
go, w jakim Zachód jest bardziej komfortowy niż Moskwa” (s. 144).

Informacje o Rosji pochodzące z wymienionych wyżej źródeł nie są wia
rygodne ani dla państw zachodnich, ani dla Stanów Zjednoczonych. Jednak 
kraje te nie robią nic, by dotrzeć do prawdziwej rzeczywistości rosyjskiej. 
Taka sytuacja jest dla nich bardzo wygodna, ponieważ pozwala nie dostrze
gać niebezpieczeństw i żyć w nieświadomości. Ten zły stan pogłębiają jesz
cze napływający do Ameryki emigranci rosyjscy, którzy bardzo szybko zy
skują miano specjalistów do spraw w Rosji, podczas gdy w gruncie rzeczy 
ich rola ogranicza się jedynie do przekazywania informacji zgodnych z ocze
kiwaniami w danym państwie. Bardzo często stanowisko, jakie zajmują, jest 
zupełnie sprzeczne z tym, które głosili w Rosji. Metamorfoza ich poglądów 
po opuszczeniu ojczyzny jest zdumiewająca: „nie dostrzegają nawet winy 
systemu sowieckiego, który odebrał życie 60 milionom, nie traktują jego 
wojującego ateizmu jako winy, wybaczają totalny ucisk. (...) wzywają bez 
ogródek do maksymalnego poparcia dla reżimu komunistycznego w ZSRS 
jako wnajmniejszego zła«, najlepszej alternatywy dla Zachodu” (s. 140).

Sołżenicyn dodaje, że również artykuły amerykańskich korespondentów 
w Moskwie nie przekazują prawdy, a mają wpływ na kształtowanie się opinii 
Związku Sowieckiego. Skąd bowiem, z jakich źródeł czerpią oni informacje? 
Prasa sowiecka w pewnym sensie zaspokaja tylko w części potrzeby czytel
ników. Oficjalne doniesienia, suche fakty są niewystarczające, aby obiek
tywnie spojrzeć na rzeczywistość. Dla amerykańskich dyplomatów i dzien
nikarzy najcenniejszym źródłem zdobywania informacji są rozmowy 
z mieszkańcami, którzy naruszyli zakaz kontaktowania się z osobami z Za
chodu - „To oni są głównym źródłem wiadomości w hałaśliwych artykułach 
o rosyjskim nacjonalizmie, który rzekomo grozi światu” (s. 142). Mało zna
czące szczegóły z takich rozmów korespondenci zachodni przedstawiają 
światu jako prawdy uogólnione. Częstym zjawiskiem jest również celowe 
pomijanie faktów, jeśli są one różne od tego, czego się oczekuje. Zdaniem 
Sołżenicyna, Zachód nie chce widzieć niektórych ważnych dla Rosji spraw. 
Zauważa on, że tym, czego najbardziej obawia się Zachód, jest rosyjska 
świadomość narodowa, ale nie dostrzega, że ta świadomość właśnie ginie.

W swoim tekście Sołżenicyn przekonuje, że dzięki informacjom przeka
zywanym za pośrednictwem korespondentów państwa zachodnie zmieniły 
radykalnie swój stosunek do Rosji. Niebezpieczeństwo takiego stanu rzeczy 
polega na tym, że z jednej strony nie widzą nic złego w komunizmie, ale 
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równocześnie nie mają żadnych wiarygodnych informacji na temat obecnej 
sytuacji w Rosji. Zamiast widzieć sojusznika w narodzie rosyjskim, Zachód 
dopatruje się w nim wroga. Nie dostrzega natomiast niebezpieczeństwa 
w komunizmie, ale wręcz go popiera.

Sołżenicyn bardzo krytykuje ustrój Rosji i ma inne zdanie niż ludzie Za
chodu, którzy nie chcą traktować komunizmu jako zła. Nie może pogodzić 
się z faktem, że nie dostrzega się w tym systemie pierwiastków niszczących. 
„Natura komunizmu jest taka sama na całym świecie i we wszystkich kra
jach; zawsze cechuje ją pierwiastek antynarodowy, zawsze celem jej jest 
uśmiercenie organizmów sąsiednich” (s. 154) - przekonuje autor artykułu. 
Zauważa także, że rosyjscy komuniści „nie nazywają Zachodu inaczej niż 
»wróg«” (s. 154) oraz „komunizm nigdy nie pohamuje swej chęci do opano
wania świata: drogą podboju, destrukcyjnych działań terrorystycznych bądź 
rozkładu społeczeństwa” (s. 154). System ten nie potrafi pójść na żadne 
ustępstwa, trzeba albo pogodzić się z jego niszczycielskim działaniem, albo 
wyrzec się go. Jedynym ratunkiem jest odrzucenie tej ideologii, inaczej grozi 
światu całkowita klęska. A kiedy Europa Wschodnia i Azja Wschodnia zo
staną już opanowane przez system, przeniesie się on na tereny Europy Za
chodniej. Lecz - jak zauważa pisarz - kraje te nie zdają sobie sprawy z nie
bezpieczeństwa grożącego im ze strony komunizmu.

Sołżenicyn oskarża dyplomatów amerykańskich, że nie zrobili nic, aby 
zapobiec rozprzestrzenieniu się komunizmu. Stany Zjednoczone straciły 
więc kierowniczą rolę w ONZ i zmniejszyły wpływy na innych kontynen
tach, a na dodatek zaczęły się poniżać przed ZSRR. Dyplomacja amerykań
ska ograniczyła się wyłącznie do tego, by zapobiegać konfliktom za wszelką 
cenę, nawet gdyby miała nią być utrata własnych wpływów i sił. Zachód 
robił wszystko, by nie przeciwstawiać się komunizmowi: „Zawsze, gdy trze
ba i nie trzeba, nie dostrzegał ani masowych mordów, ani komunistycznej 
agresji” (s. 153). Stany Zjednoczone nie widziały nigdy zła popełnianego 
przez komunizm, uważały wręcz, że rząd sowiecki jest najlepszym wyrazi
cielem potrzeb narodu.

Sołżenicyn krytykuje sposób selekcjonowania wiadomości radiowych dla 
słuchaczy rosyjskiej sekcji „Głosu Ameryki”. Fakty tam podawane są mało 
istotne, natomiast o istniejącej sytuacji mówi się tylko w taki sposób, aby nie 
zirytować władzy sowieckiej. „Ale jest jeszcze coś znacznie gorszego - do- 
daje - częstokroć »Głos Ameryki« śpiewa na tę samą nutę co władze so
wieckie, czasem wręcz na nutę komunistyczną, niczym radiostacja moskiew
ska” (s. 159).

Problem mylnej interpretacji komunizmu i niebezpieczeństwa, jakie ze 
sobą niesie, znalazł szczególne rozwinięcie w napisanym przez Sołżenicyna 
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w 1980 roku artykule pod znamiennym tytułem Komunizm jest jak na dłoni 
i nikt go nie rozumie (KoMMynu3M y ecex ua eudy - u ue nonnm)3i. Pisarz 
zarzuca zachodnim uczonym niezrozumienie istoty systemu. Nie zdając so
bie sprawy z groźby tej ideologii, tworzą oni iluzje, które są atrakcyjniejsze 
od okrutnej prawdy. Pisarz zauważa, iż komunizm od momentu swoich na
rodzin był rozumiany opacznie - „Na Zachodzie rozpowszechniły się niere
alne wyobrażenia o reżymie komunistycznym” (s. 329). Zachód nie widział 
zła wyrządzanego ludziom przez ideologię. Państwa zachodnie były do tego 
stopnia zaślepione, że nie zauważały ludobójstwa, do którego dochodziło 
w Kambodży, natomiast jedynego wroga widziały w Hitlerze. Oprócz ogól
nego współczucia Zachód nie przejawił konkretnej pomocy dla Afganistanu 
czy Kuby: „Zachód krótkowzrocznie dostrzegał jedyne niebezpieczeństwo 
w Hitlerze, [twierdząc, że] po jego upadku zniknie całe niebezpieczeństwo 
na świecie” (s. 330).

38 A. CojiiKeHHUMH, KoMMynu3M y ecex Ha eudy - u He nowim [w:] tegoż, nyónuyucmuKa 
b mpex moMax, op.cit., t. 1, s. 329-335.

39 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Paryż 1976-1978; II wyd.: „Aneks”, Londyn 
1988.

Zdaniem Sołżenicyna, zupełne niezrozumienie komunizmu spowodowało 
fascynację tą ideologią na Zachodzie. Jako zjawisko nowe w historii, niema- 
jące analogii w dziejach, było utożsamiane jedynie z Rosją: „Fenomen ko
munizmu XX wieku objaśniany jest zatwardziałymi cechami nacji rosyjskiej 
- w istocie to przecież rasistowski pogląd” (s. 330). Pisarz nie zgadza się 
z tym, podkreśla, iż zjawisko komunizmu jest międzynarodowe i ponadcza
sowe. Nie ma takiego państwa, któremu ideologia komunistyczna by nie 
zagrażała. Jest ona tak samo groźna dla Zachodu, jak i dla państw, w których 
jest już systemem panującym. Od komunizmu jest się trudno uwolnić, „ko
munizm zagraża każdemu narodowi i niszczy każdą nację”(s. 333).

Upadek komunizmu spowodował, iż pojawiły się liczne opracowania, 
w których przedstawiana jest jego geneza i kontekst historyczny. Wnio
ski badaczy niekiedy wykluczają się i są sprzeczne, ale dają pełny obraz 
zjawiska.

Jednym z badaczy tej ideologii jest Leszek Kołakowski, który w swojej 
książce Główne nurty marksizmu. Powstanie - Rozwój - Rozkład38 39 charakte
ryzuje komunizm i jego skutki. Według pisarza, komunizm zbudował system 
ucisku i kłamstw, który miał być gwarancją siły ideologii. Uważa, że mark
sizm to utopijne połączenie marzenia i rzeczywistości, będący jedynie oko
licznością powodującą powstanie zjawiska komunizmu. Za ideologa totalita
ryzmu uważa Kołakowski Lenina, który, głosząc swoje tezy, doprowadził do
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takiego systemu rządów, w którym jednostka pozbawiona jest wolności, 
a o jej losach decyduje państwo.

Innym opracowaniem na temat komunizmu jest książka A. Walickiego 
Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii™. Au
tor zauważa, że aby lepiej poznać komunizm, trzeba spojrzeć na niego pod 
innym kątem, nie tylko jako ideologii, z którą należy walczyć. Walicki 
identyfikuje marksizm z komunizmem, uważa, że totalitaryzm ma swoje 
źródło właśnie w marksizmie: „najwyższym celem komunizmu miała być 
realizacja wolności (...) wolność wedle tej koncepcji, możliwa była tylko 
w warunkach komunizmu” (s. 19). Należy wziąć pod uwagę fakt, iż wielu 
intelektualistów zachodnich było zafascynowanych jej sukcesem i wierzyło, 
że dzięki niej będzie możliwa przebudowa świata. Walicki jest przeciwni
kiem tezy, iż - komunizm rozwijający się na gruncie rosyjskim - jest zjawi
skiem lokalnym. Według badacza, genezy komunizmu należy szukać 
w marksizmie, który stanowi naukową podbudowę ideologii. Pisarz zalicza 
komunizm do tych fenomenów, które nie miały pozytywnego wpływu na 
ludzkość, ale uważa, że jako reakcja na niedociągnięcia kapitalizmu był bar
dzo potrzebny.

Francuski badacz komunizmu, Franęois Furet, opublikował książkę 
Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o ideologii komunistycznej w XX wie- 
ku]. Dla autora zjawisko komunizmu to utopia, złudzenie, dzięki któremu 
radziecki człowiek mógł walczyć z liberalizmem i demokracją. Furet po
równuje komunizm z faszyzmem, którego założenia były zbliżone do ko
munistycznych.

Martin Malia, amerykański badacz, w swojej książce Sowiecka tragedia. 
Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-199ln twierdzi, że 
upadek komunizmu był nieuchronny, gdyż jako system posiadał wiele wad. 
Aby go udoskonalić, potrzebna była przebudowa systemu na taki, w którym 
jego założenia miałyby poparcie ze strony narodu, a nie spotykały się z jego 
oporem. Organem, który miał zapewnić lepsze funkcjonowanie założonego 
programu, miała być Partia, która wprowadziła system dyktatury.

40 A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, War
szawa 1996.

41 F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX wieku, Warszawa 
1996.

42 M. Malia, Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1991, 
Warszawa 1998. O komunizmie patrz także: N. Werth, Państwo przeciw społeczeństwu. Prze
moc, represje i terror w Związku Sowieckim [w:] J.-L. Pannć, A. Paczkowski, K. Bartosek, 
J.L. Margolin, Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Warszawa 1999.
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Antyzachodniość poglądów pisarza widać również w napisanej w 1990 
roku broszurze Jak odbudować Rosję? (Kok hom oóycmpoumb Poccwo?)Ai. 
Zawarte w niej propozycje rekonstrukcji państwa świadczą o słowianofil- 
skich korzeniach autora. Sugeruje on nadanie nowego kształtu upadającemu 
Związkowi Radzieckiemu i stworzenie Związku Rosyjskiego. Sołżenicyn 
proponuje rezygnację z obecnego modelu ustroju w Rosji, w zamian za stwo
rzenie własnego, nowego modelu państwa. Wszystkie te zmiany mają zacho
dzić stopniowo, bez gwałtownych wystąpień i rewolucji. Jak pisze: „Jeśli nie 
pragniemy rewolucji, ustrój państwowy powinien zapewniać bezkolizyjne 
przekazywanie rządów i stabilność. Dlatego istniejący już status władzy 
prezydenckiej będzie dla nas przez dłuższy jeszcze czas z pożytkiem” (s. 30). 
Sołżenicyn zdaje sobie sprawę, że Rosji potrzebny jest własny, dostosowany 
do jej potrzeb program odbudowy: „Trzeba szukać - pisze - własnej drogi. 
Obecnie wmawiamy w siebie sami, że żadnej własnej drogi szukać nie po
trzebujemy, że nie ma się nad czym zastanawiać, a tylko wystarczy co ry
chlej zobaczyć, »jak to robią na Zachodzie«” (s. 30-31). A na Zachodzie 
panuje inna sytuacja - cywilizacja jest odmienna od słowiańskiej i nie ma 
potrzeby, aby Rosja przyjmowała na swój grunt koncepcje ustroju wymyślo
nego w odmiennych niż rosyjskie warunkach. „Tymczasem na Zachodzie 
robią to rozmaicie, każdy kraj ma bowiem pod tym względem własną trady
cję” - pisze Sołżenicyn (s. 31). Pisarz proponuje rozwijanie duszy ludzkiej 
poprzez samoograniczanie się. Ma ono uchronić ludzi przed napływem 
zbędnych i niepotrzebnych informacji. „(...) jakże więc obronić prawo na
szych uszu do ciszy, prawo naszych oczu do patrzenia w głąb siebie?” 
(s. 35). Hałaśliwa i bez pożytku jest komercyjność i zachodnia propaganda.

W swojej najnowszej książce Rosja w zapaści (Poccwt e oóeane), która 
jest kolejną publikacją pisarza o stanie Rosji i jej problemach państwowych, 
narodowych, moralnych, Sołżenicyn również porusza kwestię Zachodu i jego 
ingerencji w sprawy państwa rosyjskiego. Podsumowując wcześniejsze po
glądy, autor nie przyjmuje już formy apelu, listu czy przesłania adresowane
go do konkretnych osób czy instytucji. Wskazuje jedynie na skutki błędów 
popełnianych przez państwo, z winy ideologii.

Kwestii tej poświęca autor rozdział Oszołomiona Rosja a Zachód (Ouie- 
jiosuieHHOfi Poccwi - u 3anad). Przez wszystkie lata pobytu na emigracji 

43 A. Sołżenicyn, Jak odbudować Rosję? Refleksje na miarę moich sil, Kraków 1991, tłum. 
J. Zychowicz. Tekst ukazał się jednocześnie w pismach w Moskwie („KoMCOMOJibCKaa 
IlpaBAa”) i Paryżu („PyccKaa Mbicjib”).

44 A. CojnKeHMUbiH, Poccun e o6eane, Moskwa 1998, wyd. poi. zob.: A. Sołżenicyn, Rosja 
w zapaści, tłum. J. Zychowicz, Warszawa 1999.
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pisarz widział w państwach zachodnich przeciwnika, którego wpływ na Ro
sję miał negatywny charakter. Po powrocie do ojczyzny poglądy Sołżenicyna 
nie uległy zmianie - nadal widzi w Stanach Zjednoczonych zagrożenie dla 
dzisiejszej Rosji. Nie nawołuje jednak już tak mocno do odrzucania wszyst
kiego co zachodnie, przedstawia fakty, które miały istotny wpływ na stosun
ki Rosja - Stany Zjednoczone. W wywiadzie dla szwajcarskiego tygodnika 
„Weltwoche”45 w 1993 roku powiedział: „ krytykowałem Zachód nie jako 
całość, lecz tę niebezpieczną jego słabość, którą zastałem na Zachodzie dwa
dzieścia lat temu” (s. 402). Za największy grzech popełniany w państwach 
zachodnich uważa pisarz błędną interpretację idei komunistycznej, która 
w rzeczywistości zagrażała istnieniu Zachodu. Jego krytyczne słowa miały 
jeden cel: wskazać słuszną drogę państwom, które komunizm traktowały 
jako ideologię niosącą tylko dobro. Chciał, aby Zachód w końcu zauważył 
zło, którego sprawcą był właśnie komunizm.

45 Patrz: łlHmepebio uieeuyapcKOMy eziceHedejibHUKy „BejitTBoxe” ot 13 Mai 1993 roaa 
[w:] A. CojDKeHHiibiH, nyójiuyucmuKa b mpex moMax, JłpocJiaBjib 1997, t. 3. s. 393-404.

W książce Rosja w zapaści A.. Sołżenicyn zarzuca Stanom Zjednoczo
nym, iż świadomie chciały klęski i rozpadu Związku Radzieckiego. Jako 
przykład przytacza fragment zapisu z obrad Kongresu w 1956 roku, według 
którego Stany Zjednoczone deklarują pomoc wszystkim państwom zagrożo
nym przez komunizm. Wśród tych państw nie wymienia się jednak narodu 
rosyjskiego, który został potraktowany nie jako ofiara, lecz jako główny 
sprawca zła w świecie. Pisarz zaznacza, że zapis ten istnieje do dnia dzisiej
szego w niezmienionej formie i stąd wyciąga wniosek, że Ameryka jest wro
go nastawiona do Rosji w ogóle, a nie tylko występuje przeciwko ideologii 
tam panującej.

Zachód nie dostrzega, iż komunizm jest związany z wyrokiem śmierci ty
sięcy osób, które prosząc o pomoc kraje zachodnie, nie otrzymały jej. Lek
ceważenie tych ludzi stało się przyczyną wielu tragedii, które pociągnęły za 
sobą niepotrzebne ofiary.

Zarzucając Stanom Zjednoczonym lekceważenie Rosji i jej problemów, 
pisarz zaznacza również, że antyrosyjskie nastawienie Ameryki było potę
gowane działalnością stacji radiowej „Swoboda”, która nie widząc zła wy
rządzanego przez komunizm, krytykowała rosyjską tradycję i kulturę. Wia
domości przekazywane za jej pośrednictwem były nieobiektywne i fałszywie 
interpretowane. „»Swoboda« - pisze autor - nie tylko podaje najświeższe 
informacje, ale bardzo jaskrawo je interpretuje, zabarwia swoim ideologicz
nym i politycznym nastawieniem - a właściwie nie swoim, lecz podyktowa
nym przez radę do spraw radiofonii przy Kongresie USA” (s. 23).
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Sołżenicynowi nie podoba się również, iż Stany Zjednoczone wtrącają się 
w politykę wewnętrzną byłego Związku Sowieckiego i ogłaszają na forum 
światowym swoje poparcie dla Ukrainy w uzyskaniu przez nią suwerenności. 
Pisarz zarzuca rządowi amerykańskiemu, że „wszelkimi sposobami wspiera 
każdy antyrosyjski krok Ukrainy” (s. 23).

W wywiadzie udzielonym w 1994 roku czasopismu „Forbes”46 Sołżeni
cyn zadał retoryczne pytanie o reakcję Stanów Zjednoczonych na wypadek, 
gdyby nagle dwadzieścia trzy stany w ciągu doby ogłosiły swoją niezależ
ność od USA: „Jaka byłaby reakcja Stanów Zjednoczonych? Nie wątpię, że 
nie obeszłoby się bez interwencji zbrojnej” (s. 474). Rosja w taki sposób 
utraciła wiele milionów ludzi, którzy nagle zostali oderwani od kultury, 
w której żyli od pokoleń. Problem ingerencji Zachodu w wewnętrzne sprawy 
Rosji dotyczy także rozwoju ekonomicznego. W książce Rosja w zapaści 
Sołżenicyn pisze: „Nad naszymi kluczowymi przedsiębiorstwami to tu, to 
ówdzie obejmują kontrolę firmy zagraniczne, niekiedy występujące pod 
pseudonimem” (s. 25). Zachód wykorzystuje w ten sposób słabość rosyjskiej 
gospodarki, która chce naśladować zachodnie formy, ale - jak twierdzi pisarz 
- „na drogę nie różniącą się niczym od zachodniej Rosja i tak nigdy nie wej
dzie, jakkolwiek byśmy się starali” (s. 26).

44 Patrz: Hwnepetw otcypnany „<I>op6c” om 16 anpenn 1994 [w:] A. Cojokchhubih,
ny6jiutfucmuKa b mpix moMax, op.cit., t. 3, s. 474-482.

Emigranci rosyjscy opuszczający ojczyznę prawie zawsze czuli się wy
obcowani w nowym kraju. Często ponosili klęskę, gdyż okazywało się, że 
kraj, z którego Rosja czerpała wzory, przynosił tyle samo frustracji, ile ko
munizm. Nie mogąc pogodzić się z taką sytuacją, rozpoczynają typowo sło- 
wianofilski spór między Wschodem a Zachodem. Wnioski wypływające 
z takiego sporu są subiektywne, ponieważ pisarze ci koncentrują swoją uwa
gę na własnych losach. Dla Sołżenicyna wielkość narodu to nie jego bogac
two materialne, ale poziom rozwoju wewnętrznego, zdolność do samoogra- 
niczenia i skruchy. Rosję może uratować nie cywilizacja Zachodu i jej zgub
ne wpływy, ale wrodzona narodowi rosyjskiemu zdolność do skruchy i wy
korzystanie typowo rosyjskiej cechy, jaką jest docenianie wartości ducho
wych i życie zgodne z własnym sumieniem, a także odpowiedzialność przed 
narodem i Bogiem.

Sołżenicyn jest zwolennikiem słowianofilskiej koncepcji pojmowania na
rodu. Opowiada się za kultywowaniem rodzinnej tradycji, przy czym nie 
idealizuje historycznych poczynań swojego kraju, choć niektóre fakty z jego 
przeszłości uważa za słuszne i godne naśladowania. Według pisarza, mierni
kiem wielkości narodu jest jego zdolność do rozwoju wewnętrznego i sa- 44 * 
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moograniczenia się, a nie, jak w zachodnich społeczeństwach, jedynie pogoń 
za dobrami materialnymi. Z bogatego dorobku pisarskiego Sołżenicyna wy
łania się wizja Rosji wolnej od komunizmu, wszechobecnego postępu 
i wszelakich chorób niszczących jej organizm. Poglądy pisarza, choć kon
trowersyjne i czasami utopijne, miały na celu uratowanie zarówno Rosji, jak 
i Zachodu. Pisarz, mieszkaniec Wschodu i Zachodu, starał się obiektywnie 
postrzegać wady i zalety tych części świata.

Sołżenicyn nie chciał mieszkać do końca życia za granicą, w Ameryce. 
Zachód był jedynie przystankiem w jego życiu. Wierzył, że kiedyś Rosja 
będzie taka, jaką pragnął ją widzieć. W 1994 roku pisarz zdecydował się na 
powrót do kraju. Dwudziestoletnia emigracja nie zmieniła jego światopoglą
du. Ciągle interesuje go przyszłość ojczyzny i wciąż ma nadzieję na jej lep
sze jutro. Ciągle też jest aktualne retoryczne pytanie: jak odbudować Rosję?





Obraz Zachodu w ujęciu 
Aleksandra Zinowiewa

Człowiek jest istotą stworzoną do życia w państwie 
(Arystoteles, Polityka, 1253a)

Wyjazd Aleksandra Zinowiewa1 na Zachód, tak jak wyjazd A. Sołżenicy
na, związany był z jego śmiałymi - jak na ówczesne czasy - wypowiedziami 
wytykającymi błędy systemu. Najdobitniejszym odzwierciedleniem jego 
poglądów jest książka Denne wyżyny {3usnoiąue ebtcombi)2, której napisanie 
uważa się za główną przyczynę prześladowań pisarza: wykluczono go 
z partii, zwolniono z pracy. Jak powiedział w jednym z wywiadów3 4, do wy
jazdu został zmuszony, grożono bowiem jemu i jego najbliższej rodzinie 
aresztem. Zinowiew przez dwa lata nie mógł podjąć pracy w charakterze 
pracownika naukowego na żadnym z uniwersytetów i, jak sam wspomina, 
„przez dwa lata praktycznie nie miał za co się utrzymać .

1 Szerzej na temat A. Zinowiewa patrz: W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, 
tłum, i oprać. B. Kodzis, op.cit, s. 730-731; Słownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuważ
nego, Warszawa 1994, s. 439; T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej 
i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996, s. 745-746. Najwięcej informacji zawiera opra
cowanie L. Suchanka: Niekonwencjonalny pisarz i myśliciel [w:] L. Suchanek, Homo Sovieti- 
cus. Świetlana przyszłość. Gnijący Zachód. Pisarstwo A. Zinowiewa, Kraków 1999, s. 7-38.

2 Książka ta ma w języku polskim trzy wersje tytułu: Przepastne wyżyny (M. Broński), Ot- 
chłanne wyżyny (A. Drawicz), a także Denne wyżyny (R. Zimand). Szwajcarskie wydawnictwo 
L’Age D’Homme opublikowało ją w 1976 r.: A. 3hhobecb, 3ufuotąue eucombi, Lausanne 
1976. W książce R. Zimanda, Miłosz, Tyrmand, Zinowiew, Warszawa 1972, znajdują się prze
tłumaczone fragmenty książki. Patrz także: „Kultura” 1977, nr 6, s. 11-25.

3 <t>. MeoBeaeB, naóenue c 3tuuoiąux eaicom, ,yojuma” 1990, Na 8, s. 22.
4 Tamże, s. 22.
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Pisarz zamieszkał w Monachium. Na Zachodzie Zinowiew nie zajmuje się 
już pracą ściśle naukową, staje się pisarzem, dla którego celem nadrzędnym 
jest analiza zachodzących w społeczeństwie zjawisk. Po Dennych wyżynach 
w 1978 roku wychodzi kolejne jego dzieło Świetlana przyszłość (Ceenuioe 
óydyiąee), a po nim wiele innych. Na emigracji powstaje utwór Homo sovieti- 
cus (Tomo cosemunyc), w którym kreśli obraz „człowieka radzieckiego”.

Jednakże Zinowiew jest nie tylko autorem powieści, lecz także publicy
stą, autorem esejów, artykułów5. W swoich tekstach publicystycznych anali
zuje wszechstronnie system komunistyczny, ale jednocześnie krytykuje cy
wilizację zachodnią6 7. Początkowo w tekstach Zinowiewa Zachód zajmował 
miejsce drugorzędne, pojawiał się w kontekście analizy systemu komuni
stycznego. Kapitalizm był jedynie punktem odniesienia, z którym porówny
wał komunizm. W artykule Od komunizmu do demokracji kolonialnej {Om 
KOMMyHU3Ma - k KOJinoHuajibHou deMOKpamuu^ pisze: „nie jestem działa
czem politycznym, nie jestem ideologiem, nie jestem również doradcą, który 
pokazuje ludziom, jak powinni odbudować swoje społeczeństwo. Jestem 
tylko badaczem, chcę jedynie poznać obiektywną prawdę” (s. 85). Zinowiew 
przeciwstawia się powszechnemu na Zachodzie traktowaniu Rosji komuni
stycznej jako imperium zła: „Uważam, że pogląd taki to nie przypadek, lecz 
umyślne i bezprecedensowe zafałszowanie rzeczywistości. Społeczeństwo 
komunistyczne, tak jak każde inne, posiada wady - przecież społeczeństw 
idealnych nie ma. Ale i sowiecki okres nie był klęską, wręcz odwrotnie, był 
bardzo ważny w historii” (s. 87). Pisarz przyznaje, że nigdy nie był apologetą 
komunizmu, ale sprawiedliwość nakazuje mu obiektywnie spojrzeć na to 
zjawisko8. Zinowiew nie zgadza się z powszechnie używanymi definicjami 
zjawiska komunizmu. Znając jego różnorodne interpretacje, nie akceptuje 
ich, w zamian zaś tworzy własny system pojęć, według niego lepiej ukazują

5 Teksty publicystyczne A. Zinowiewa patrz: A. 3nHOBbeB, nocmKOMMyHucmutecraH 
Poccwi. nyójiutfucmuKa 1991-1995 zz, MocKBa 1996; A. 3HHOBbeB, IloneMy r He eepnycb 
e CoeemcKuu Coioz, „Kohtohcht” 1985, Na 43, s. 161-165; tegoż, OSpaiyeHue k mpembeu 
pyccKOU aMUzpayuu, „Kohtmhcht” 1987, Na 51, s. 240-241; tegoż, He ece mu duccudeHmu, 
„KoHTHHeHT” 1985, Na 44, s. 175-189; tegoż, C tezo nawnamb, „KoHTMHeHT” 1987, Na 51, 
s. 219-239.

6 A. 3nHOBi>eB, Mu u 3anad (Cmambu, UHmepebio, eacmywieHun 1979-1980 zz.), Lausanne 
1981. Temat Zachodu podejmowany jest także w wielu innych tekstach: patrz przypis 5.

7 A.A. 3HHOBbeB, Om KOMMyHUJjua - k KOJUiOHuaribHou dejuorparnuu [w:] nocm- 
KOMMyHucmuHecKan Poccuh, op.cit., s. 85 (jeśli nie podano inaczej, tłumaczenie tekstów 
A. Zinowiewa moje - A.M.).

1 Szersza zinowiewowska koncepcja komunizmu patrz: A. 3nHOBbeB, KoMMymnM km 
peanbHocmb, Lausanne 1981.
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cy istotę problemu. W swoich utworach stara się opisać realnie istniejące 
społeczeństwo, ukształtowane w Związku Radzieckim, ale występujące także 
w krajach Europy Środkowej czy Azji. Uważa, że w każdym narodzie można 
odnaleźć korzenie komunizmu. Cywilizacja zachodnia nie jest wyjątkiem, 
gdyż bez tych korzeni nie jest możliwe istnienie jakiegokolwiek rozwinięte
go społeczeństwa. „Komunizm - pisze - to społeczna organizacja ogrom
nych mas społeczeństwa, a nie jedynie reżim polityczny” . Zinowiew nie 
zamierza opisywać jedynie reżimu właściwego krajom komunistycznym. 
Celem jego badań jest stworzenie charakterystyki społeczeństwa komuni
stycznego samego w sobie, którego przykładem rozwoju stał się Związek 
Radziecki. W ZSRR komunizm się ukształtował i stał modelowym wzorem 
dla innych. Jak pisze L. Suchanek, „kraj ten jest dla Zinowiewa tak modelo
wym przykładem komunizmu, jak Anglia w wypadku kapitalizmu”9 10 11 12. Pisarz 
nie uważa, jakoby zjawisko komunizmu było ze swej natury skierowane 
przeciwko ludzkości. Jest ono dla niego tak samo naturalne jak inne systemy 
polityczne, które, w mniejszym czy większym stopniu, również miały uczy
nić ludzi szczęśliwymi. Zinowiew nie zgadza się ze stwierdzeniami marksi
stów, którzy uważają że komunistyczne stosunki społeczne mają szansę 
narodzić się jedynie na skutek działań wojennych czy przewrotów zbrojnych. 
Według pisarza mają one możliwość powstania w każdym niekomunistycz
nym społeczeństwie, nie wykluczając krajów zachodnich”. Pisarz nie jest 
również zwolennikiem twierdzenia, które traktuje komunizm jako wyższą 
formę rozwoju niż kapitalizm. Komunizm z założenia miał realizować 
wszystkie marzenia ludzkie, miał być systemem, który zrodzi społeczeństwo 
idealne. Kapitalizm zaś był postrzegany jako przeszkoda w osiągnięciu tego 
celu. Jednak założenia komunizmu od momentu swego powstania skazane 
były na niepowodzenie. Nie jest możliwe bowiem istnienie systemu, który 
mógłby wcielać w życie same ideały. Nie znając innych, dawne społeczeń
stwa komunistyczne szukają teraz wzorów w kapitalizmie, który, często 
porównywany z komunizmem, staje się celem, do jakiego za wszelką cenę 
dążą.

9 Tamże, s. 86.
10 L. Suchanek, Homo sovieticus. Świetlana przyszłość. Gnijący Zachód. Pisarstwo A. Zino

wiewa, op.cit., s. 107.
11 Tamże, s. 112.
12 A. 3nHOBbeB, BocmoK u janad [w:] tegoż, Mn u 3anad, op.cit., s. 15.

Charakterystykę Zachodu Zinowiew rozpoczyna od podania definicji tego 
pojęcia. W zbiorze My i Zachód (Mbi u 3anad), w artykule Wschód i Zachód 
(BocmoK u 3anad)n znajdujemy następujące wyjaśnienie: „słowem »Za
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chód« określane są demokratyczne kraje Europy Zachodniej i Ameryki, 
a także wszystkie te, które są podobne do nich i skłonne je naśladować”. 
Z kolei pod pojęciem Wschód pisarz rozumie „socjalistyczne (komunistycz
ne) kraje, i te, które podążają ich śladem” (s. 15).

Problem stosunków Wschód - Zachód rozpatruje autor z pozycji czło
wieka mieszkającego na Wschodzie, miał bowiem okazję poznać go od we
wnątrz. Wnioski z obserwacji zawarł w stwierdzeniu: „zarówno Wschód, jak 
i Zachód są pod względem społecznym niejednorodne. Kraje zachodnie 
przejawiają tendencje w swoim rozwoju ku Wschodowi, a na Wschodzie - 
na odwrót. Istnieje jednak między nimi duża różnica. Komunizm na Zacho
dzie ma wielkie możliwości, kapitalizm na Wschodzie jest bez szans. Komu
nizm może osłabić Zachód, osiągnie bowiem taki stopień rozwoju, że do
prowadzi do zagłady cywilizacji zachodniej. Demokracja na Wschodzie nie 
będzie miała takiego poparcia, nie zagrozi więc społeczeństwu” (s. 16).

Podobnie jak A. Sołżenicyn, Zinowiew przestrzega Zachód przed konse
kwencjami ignorowania znaczenia dziejów Rosji. Zresztą-jak twierdzi - na 
Zachodzie brakuje prawdziwych specjalistów w tej dziedzinie. Krytyka na
uki zachodniej, zajmującej się badaniem rosyjskiej przeszłości, zabrzmiała 
najmocniej w wywiadzie z F. Miedwiediewem13, w którym pisarz zauważa: 
„na Zachodzie są dziesiątki i tysiące specjalistów zajmujących się Związ
kiem Radzieckim - ale jeden głupszy od drugiego. A co dziwne, czym są 
bardziej wykształceni, tym są głupsi, przy czym nie jest to głupota w sensie 
braku rozumu. Jest to specyficzny rodzaj kultury, który zresztą jest po
wszechnie kultywowany”.

13 <I>. MeflBeaeB, IJadeHue c 3u>uotqux eticom, op.cit., s. 24.
14 Tamże, s. 25.

W swoich tekstach Zinowiew podejmuje także problem fascynacji Za
chodem w krajach wschodnich. Próbuje wytłumaczyć istotę tego zjawiska, 
udowadnia, iż „trzeba zrozumieć, że każdy naród, każde państwo, posiada 
własną historię. (...) Bezmyślnością jest więc chęć upodobnienia się do 
Francji czy Włoch... kraje te są związane z cywilizacją (zachodnią- A.M.), 
kulturą i demokracją”14. Zjawiska te, obce Związkowi Radzieckiemu, nie 
mogą po prostu stać się zamiennikiem systemu, który ma długoletnią histo
rię. Chęć przekształcenia Rosji na podobieństwo Zachodu doprowadzi do 
tego, że stanie się ona zupełnie nowym typem państwa. Zinowiew obawia 
się, że będzie to forma tzw. demokracji kolonialnej. Termin „demokracja 
kolonialna” został użyty przez A. Zinowiewa w celu określenia zjawiska, 
które powstało współcześnie jako kontynuacja strategii kolonialnej krajów 
zachodnioeuropejskich. Według niego, demokracja kolonialna to nie rezultat 
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ewolucji, ale zjawisko sztuczne, narzucone z zewnątrz przez państwo koloni
zujące1’.

15 A. 3HHOBbeB, Om KOMJuyHuiMa - k KanoHuaribHOU deMOKpamuu [w:] nocmKOMMyHucmu- 
HecKOH Poccuh, op.cit., s. 105.

16 Zinowiew używa sformułowania zapadnizacja, które L. Suchanek tłumaczy jako okcy
dentalizacja-, patrz: tegoż, Homo sovieticus. Świetlana przyszłość. Gnijący Zachód, op.cit., 
s. 240.

17 A. 3nHOBbeB, BocmoK u 3anad [w:] nocmKOMMyHUcmu<tecKO» Poccuz, op.cit., s. 15.

Zdaniem Zinowiewa, wprowadzanie w Rosji demokracji, systemu wielo- 
partyjnego czy funkcji prezydenta jest nieprzemyślane i nie przyniesie ocze
kiwanych efektów, reakcja będzie wręcz odwrotna. Przede wszystkim Rosja 
zostanie pozbawiona swojego charakteru narodowego, gdyż atrybuty cha
rakterystyczne dla Zachodu są obce narodowi rosyjskiemu: dlatego „Rosja 
nigdy i w żadnych warunkach nie przekształci się w kraj podobny do Zacho
du i nie osiągnie takiego poziomu. Nie stanie się nigdy jego częścią” (s. 106). 
Jeśli nawet cechy charakterystyczne dla społeczeństwa zachodniego zostaną 
przeszczepione na grunt rosyjski, to utracą swoją wartość. Na nowym podło
żu, nieprzygotowanym na ich przyjęcie, będą jedynie namiastką swych za
chodnich odpowiedników. Rosja natomiast tak uzależni się od Zachodu, że 
jej istnienie będzie ściśle związane z tym, co on podyktuje. Upodobnienie się 
do krajów kapitalistycznych nie jest możliwe również ze względu na położe
nie geograficzne Rosji i jej tradycje historyczne. Trzeba podkreślić także, że 
przede wszystkim sam Zachód nie zgodzi się z taką sytuacją. Nie dopuści on 
bowiem - jak pisze Zinowiew - „aby w świecie pojawił się potężny, podob
ny do Zachodu konkurent zwany Rosją” (s. 107).

Zinowiew wprowadza do swoich tekstów pojęcie zapadnizacji (okcy- 
dentalizacji)16, którym posługuje się, aby określić wpływy krajów zachod
nich na inne państwa. Okcydentalizacja byłych państw komunistycznych jest 
procesem zbyt długim i niebezpiecznym, nie można więc nagle zmienić na
rodu i jego mentalności. Można jedynie przejść pod wpływy zachodnie. Za
chodem natomiast Rosja nigdy nie będzie - zresztą jego miejsce jest już 
zajęte.

Zachód rozpatrywany jest przez pisarza nie jako pojęcie geograficzne, nie 
skupia się także na faktach historycznych, lecz analizuje je pod kątem zjawi
ska socjologicznego15 16 17. Interesują go prawidłowości rządzące rozwojem spo
łeczeństw, formy współżycia różnych grup. Jedną z takich prawidłowości 
jest zjawisko totalitaryzmu pieniądza. Jest ono tak samo niebezpieczne dla 
Zachodu, jak dla Wschodu totalitaryzm w sferze władzy. Na Zachodzie nie 
ma już klasycznej ekonomii, pojawiła się - jak nazywa ją Zinowiew - „eko
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nomia drugiego stopnia” (s. 160), w skład której wchodzi mechanizm pienią
dza, a także światowe imperia pieniądza - „kapitalistów starego typu już nie 
ma. Zachodnie społeczeństwo nie jest już kapitalistyczne. Przyjęło ono bar
dziej rozwiniętą formę (s. 160)”. Ta nowa forma kapitalizmu jest tak silna, iż 
nie można już nic w tej dziedzinie zrobić. „Przeciwko władzy, przeciwko 
partiom można protestować. Ale przeciwko temu mechanizmowi już nie” 
(s. 160)-pisze.

Zinowiew próbuje obalić powszechny pogląd, iż Zachód to synonim „ra
ju” dla przyjeżdżających. Przekonuje, że są to jedynie iluzje tych, którzy 
widzieli Zachód podczas krótkich wizyt, przebywając na wycieczce. Czym 
innym jest jednak normalne życie, okazuje się, że i tu istnieją problemy ze 
znalezieniem pracy czy mieszkania. Ale informacje o tym nie dochodzą do 
Rosji. Tak więc pisarz nie idealizuje warunków życia poza granicami Rosji, 
wręcz można zauważyć, że przedkłada czasami komunistyczną rzeczywi
stość ponad realia życia Zachodu. „W Niemczech - pisze - dla 15- 
-20% praca to koszmar. Są terroryzowani przez współpracowników. I nie 
można do niczego się przyczepić. U nas była partia, związki zawodowe 
gdzie można było szukać sprawiedliwości. Tam nie ma gdzie jej szukać!” 
(s. 176-177).

Zinowiew, który sam nie mógł znaleźć zatrudnienia, przekonuje, że na 
Zachodzie panuje sytuacja, kiedy ludzie przyjmują niewygodne dla siebie 
warunki pracodawców, aby dostać dobrą posadę. Często, w zamian za samą 
możliwość pracy, muszą płacić wysoką cenę. Ludzie pracują po to, aby 
uiścić opłaty czy spłacić długi. Ale - zapytuje retorycznie - skąd ma o tym 
wiedzieć przeciętny Rosjanin, który widzi Zachód z tej lepszej strony, którą 
pokazuje mu propaganda. Aby poznać obiektywną prawdę o życiu za grani
cą, trzeba tam pojechać i podjąć próbę przystosowania się do istniejących 
warunków. Dla obywateli Niemiec czy Stanów Zjednoczonych ten model 
życia jest zjawiskiem normalnym, dla Rosjan jest zupełnie obcy. Naród ro
syjski od lat był przyzwyczajony do życia w systemie, w którym władza 
odgórnie decydowała o wszystkim. Kiedy nagle Rosjanie odzyskali uprag
nioną wolność, zachłysnęli się nią, a jednocześnie zagubili się w nowych 
okolicznościach. Bezkrytycznie zaczęli przyjmować wszelkie wzory z Za
chodu, nie rozróżniali co dobre, a co złe. Ale przede wszystkim nie byli 
przygotowani na to, aby nagle porzucić wpajaną im przez lata ideologię 
i upodobnić się do mieszkańców Zachodu. Istnieje zbyt wiele różnic między 
tymi społeczeństwami, aby mogły one stać się równoważne.

Zinowiew zauważa jeszcze jeden negatywny wpływ cywilizacji zachod
niej na Rosję. Kiedyś mogła się ona chwalić bogatą literaturą, obecnie nie ma 
jej wcale. „Utwory Szołochowa, Serafimowicza - wyjaśnia pisarz - tworzył 
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czas. Wszystko, co było napisane przez naszych pisarzy, odnosiło się do 
systemu. Nie ma systemu - nie ma o czym pisać. (...) Narzucany jest nam 
ustrój, obcy rosyjskiej historii i charakterowi narodowemu” (s. 179).

Krytycznie wypowiada się A. Zinowiew także na temat kultury zachod
niej. W tym punkcie widać wyraźne podobieństwo w poglądach wyrażanych 
przez A. Zinowiewa i A. Sołżenicyna. Sołżenicyn, propagator idei rosyjsko- 
ści, twierdził, iż społeczeństwo zachodnie pozbawione jest wrażliwości, 
bogactwo duchowe to pojęcie mu obce, a życie zdominowane ciągłą pogonią 
za dobrami materialnymi . Zdanie Zinowiewa na temat bogactwa kultural
nego Zachodu, zbliżone do poglądów Sołżenicyna, odnosi się do twórców 
kultury. „Cezar, Hannibal, Petrarka - pisze - to przedstawiciele różnych 
epok. A my w ciągu kilkudziesięciu lat podarowaliśmy światowej kulturze 
tyle, ile nie dała cała historia ludzkości. Tutaj dokonano wielu światowych 
odkryć (...). Wielka poezja, która na całym świecie nie ma sobie równej, 
powstała także tu”* 19.

*’ A. CojiaceHMijbiH, nyÓJiuyucmuKa e mpex moMax, 1.1, Hpocjiaejib 1995, s. 599-612.
19 A. 3nH0BbeB, riodnunuHOU „3anada" [w:] nocmKOMMyHucmuwcKan Poccun, op.cit., s. 176.
20 A. 3nH0BbeB, Koeda snacmb zyóum cmpany? [w:] nocmKOMJuyHucmuiecKaa Poccua, op.cit., 

s. 41.
21 Tamże, s. 43.
22 A. 3uH0BbeB, Modejib us eeumuMeumbi [w:] llocmKOMMyHucmuHecKan Poccuh, op.cit., s. 35.

Powszechnie uznaje się, że po 1985 roku Rosję zaczęto uwalniać od 
jarzma komunizmu. Za pomocą prozachodniej propagandy zaczęto narzucać 
Rosji i jej byłym republikom lepsze, bo zachodnie, wzory. „To cyniczne 
kłamstwo - pisze Zinowiew - w rzeczywistości jest to niszczenie kraju i tego 
wszystkiego, co zostało zbudowane przez miliony ludzi w trudnych histo
rycznych warunkach”20. W miejsce upadłego komunizmu chciano siłą 
wprowadzić ustrój demokratyczny, który w nowej rzeczywistości stał się 
jedynie jego namiastką. Ale najgorsze następstwo takich działań to „moral
ny, psychologiczny i ideowy rozkład podstawowego społeczeństwa Rosji”21. 
Teraz jest już za późno, aby to naprawić.

Chociaż Zinowiew deklarował się jako obiektywny badacz, to jednak 
w wielu jego wypowiedziach wielokrotnie widoczna jest krytyka. W wywia
dzie dla „Prawdy”22 krytykuje on Zachód za to, że pokazuje nieobiektywny 
obraz Związku Radzieckiego, taki jaki odpowiada jego własnym interesom. 
Oskarżycielskim tonem mówi:

„(...) uważam, że na Zachodzie występuje tendencyjne wypaczanie wszystkiego, 
co jest związane z komunizmem, Związkiem Radzieckim, Rosją i Rosjanami, a także 
tendencyjne poniżanie ich, a nawet obrażanie. Niczego podobnego historia ludzkości 
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dotąd nie znała w tak ogromnych rozmiarach. Przeplatają się tu różne motywy i za
miary - i zemsta za strach z powodu byłych zagrożeń ze strony komunizmu i Związku 
Radzieckiego, i chęć rozdmuchania swoich zasług kosztem przemilczania wkładu Ro
sji i Rosjan, i dążenie do ukrycia swych własnych wad i przestępstw, i pragnienie do
bicia powalonego przeciwnika, i lęk przed odrodzeniem się Rosji i komunizmu, 
i zwyczajna ludzka małość i podłość. Najbardziej jednak przerażająca rzecz sprowa
dza się do tego, że sami nasi rodacy pozwalają na takie naigrywanie się, nie reagują 
w sposób godny, poniżają się, są służalcami Zachodu”.

Zinowiew przeczuwa, że oddziaływanie Zachodu się nie skończy 
i ostrzega przed utopijnymi prognozami tamtejszych „specjalistów” do spraw 
Rosji. Zarzuca Zachodowi negatywny wpływ na Rosję i na rosyjskich dysy
dentów w szczególności.

W publicystyce Zinowiewa pojawia się także problem zachodniej demo
kracji, która w jego ujęciu stanowi wyłącznie wytwór ideologii. Jej wizja 
w Rosji - według Zinowiewa - wygląda następująco: „Bierze się pewne 
cechy zachodniej państwowości. Idealizuje się je i przedstawia jako tak zwa
ną demokrację. (...) Właściwości te wybiera się tendencyjnie, a zjawiska, 
które one oznaczają, idealizuje się”23. Aby jednak prawdziwie i wyczerpują
co wyjaśnić, co oznacza pojęcie demokracji, należy postawić następujące 
pytania: demokracja wśród jakiego społeczeństwa, wśród jakiej zbiorowości? 
Poza właściwą definicją zachodniej demokracji pozostają takie zjawiska, jak: 
korupcja, więzienia. Nie biorąc pod uwagę tych problemów, tworzy się mit 
o demokracji i narzuca go innym narodom. Mit ten popularny jest także 
w Rosji, gdzie burzy istniejący tam ustrój społeczny i system państwowości. 
„Do Rosji - pisze Zinowiew - eksportowana jest nie demokracja, a ideolo
giczny wizerunek demokracji, jej propagandowy obraz”24. Według popular
nych definicji głównym elementem określającym treść tego pojęcia jest 
oznaczenie podmiotu władzy, który stanowi nie tyle dowolnie wybrana grupa 
społeczna czy jednostka, ile lud (naród) rozumiany jako zorganizowana zbio
rowość wszystkich obywateli, ustanawiająca wiążące wszystkich prawa 
i egzekwująca ich wykonanie25. Zachodnie społeczeństwo, uważane za de
mokratyczne i stawiane za wzór innym (komunistycznym) krajom, nie było 
więc dopasowane do tej definicji demokracji. Człowiek na Zachodzie pozor
nie decyduje o losie swojej ojczyzny, gdyż na przykład przy wyborze prezy

23 A. 3nHOBbeB, 3Kcnopm»bie Mutpbi, wiu deMOKpamun dnn Poccuu [w:] nocmKOMMywcmu- 
HecKaM Poccuu, op.cit., s. 150.

24 Tamże, s. 152.
25 Definicja demokracji podana za: Leksykon politologii wraz z aneksem, pod red. A. Anto

szewskiego i R. Herbuta, Wrocław 2000, s. 82-91.
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denta głosuje na osobę, której właściwie nie zna. Podczas trwających okreś
lony czas kampanii przedwyborczych trudno jest poznać bliżej kandydata 
i zaufać mu. Demokracja w tradycyjnym pojęciu jest tak samo utopijna jak 
marzenia o idealnym systemie komunistycznym. Teoretyczne rozważania 
w jednym i drugim przypadku nie przyniosły tak upragnionego dobrobytu 
ani zadowolenia mieszkańców. Zresztą i potencjalni kandydaci na stanowi
ska w rządzie, wybrani właśnie przez naród, nie mogą dojść między sobą do 
porozumienia. Jako przykład może służyć chociażby sytuacja, kiedy żadna 
z partii nie jest na tyle silna, aby objąć władzę w państwie. Najlepszym przy
kładem niech będą obecne na tym tle nieporozumienia między rządzącymi. 
W tym przypadku preferencje narodu nie są w żadnej mierze respektowane, 
a sam lud nie ma już prawa głosu. Wadliwa demokratyczna praktyka wybor
cza spowodowała, że chociaż kandydat na głowę państwa nie jest narzucony 
z góry, to i tak sam naród nie może tak naprawdę decydować. Można więc 
wyciągnąć wniosek, że każde wybory są demokratyczne jedynie pozornie. 

W latach dziewięćdziesiątych zaproponowano pisarzowi napisanie książ
ki o Zachodzie. Temat ten, interesujący od dawna Zinowiewa, początkowo 
okazał się dla niego dosyć trudny. Jak powiedział w rozmowie z wydawcą: 
„chociaż bywałem w wielu zachodnich krajach, chociaż spotykałem tam 
najróżniejszych ludzi, chociaż słuchałem radia, oglądałem telewizję, czyta
łem gazety, czasopisma i książki, robiłem to wszystko w sposób bardzo cha
otyczny. Nie zbierałem tych informacji z myślą napisania dzieła o Zacho
dzie” (s. 5)26 27 27. Napisania książki podjął się Zinowiew przede wszystkim ze 
względów osobistych, gdyż jak sam mówi: „chciałem się dowiedzieć, czym 
jest fenomen o nazwie Zachód, który zadał tak druzgocący cios potężnemu 
supermocarstwu, przy tym bez jednego wystrzału” (s. 6). Innym bodźcem, 
który przyczynił się do powstania książki, był rozpowszechniający się 
w Rosji swego rodzaju kult Zachodu. Stawał się on coraz częściej przykła
dem do naśladowania dla innych.  

26 Praca 3anad - (jteHoueH 3anadHU3Ma początkowo opublikowana w czasopiśmie „IOhocti>”, 
12. Wydanie książkowe: A. 3uHOBbeB, 3anad - tpenoMeH 3anadttu3Ma, MocKBa 1995.

27 Tłumaczenie według L. Suchanka z książki: tegoż, Homo sovieticus. Świetlana przyszłość. 
Gnijący Zachód, op.cit., s. 234.

Tak więc powstaje wielka monografia na temat Zachodu pt. Zachód - fe
nomen okcydentyzmu (3anad - (penoMen 3anaÓHU3Ma). Jest to praca publicy
styczna, próba opisania sytuacji świata z początku lat dziewięćdziesiątych, 
niedługo po upadku komunizmu. Zinowiew wprowadza w tytule neologizm 
zapadnizm, oddawany po polsku słowem okcydentyzm. Pisarz objaśnia ter
min w ten sposób: „używam słowa »okcydentyzm« do określenia typu spo



78 Agnieszka Malska-Lustig

łecznego krajów zachodnich, to znaczy tych wszystkich ich cech wspólnych, 
które znajdują odbicie w używanym powszechnie pojęciu »Zachód«. (...) 
okcydentyzm to złożony fenomen, który zawiera w sobie i kapitalizm, i de
mokrację, i socjalizm, ale który, jako całość, nie jest ani kapitalizmem, ani 
demokracją, ani socjalizmem. Jest on cechą i częścią większej całości - to 
jest konkretnych państw zachodnich” (s. 20-21).

Jak w większości swoich prac, tak i tu Zinowiew rozpoczyna swoje roz
ważania od podania własnej definicji Zachodu oraz jego wyznaczników 
i cech. Pisarz przedstawia dwie możliwości określenia danego państwa jako 
przynależącego do cywilizacji zachodniej. Jednym ze sposobów jest „wyli
czenie państw wchodzących w skład Zachodu lub uważanych za zachodnie. 
Są to m.in.: Francja, Włochy, Anglia, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, 
Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia i inne” (s. 13). W zakwa
lifikowaniu państwa do grupy państw zachodnich pomocne może być rów
nież określenie charakterystycznych cech krajów kapitalistycznych. Zalicza 
do nich pisarz m.in. „demokrację, prywatny biznes, gospodarkę rynkową, 
pluralizm i inne” (s. 13).

Zinowiew nie tylko wyjaśnia definicję Zachodu, ale próbuje również do
konać głębszej analizy zjawiska. Dowodzi, że te dwie możliwości określenia 
państw jako przynależnych do Zachodu są wzajemnie ze sobą połączone 
w rezultacie wydarzeń, jakie nastąpiły po rewolucji 1917 roku. Wtedy bo
wiem - pisze Zinowiew - „świat rozdzielił się na dwa wrogie obozy - kapi
talistyczny i komunistyczny. Pierwszy z nich zaczęto nazywać Zachodem, 
kojarząc to słowo z ustrojem i warunkami społecznymi krajów Europy Za
chodniej, drugi zaś był określany mianem Wschodu, ze szczególnym zwró
ceniem uwagi na społeczno-polityczny ustrój Związku Radzieckiego, to jest 
na byłe Imperium Rosyjskie” (s. 13). Głębsze zmiany nastąpiły dopiero po 
II wojnie światowej, kiedy komunizm rozszerzył swoje wpływy i rozpoczęła 
się walka między dwoma wrogimi obozami. Pojęcie Zachodu - pisze Zino
wiew - stało się „synonimem krajów tzw. demokratycznych” (s. 13). Oprócz 
krajów leżących w zachodniej części Europy, Stanów Zjednoczonych, Au
stralii czy Kanady do Zachodu zaczęto zaliczać wszystkie amerykanizowane 
kraje, jak na przykład Japonię, Koreę Południową czy Tajwan. Po rozpadzie 
Związku Radzieckiego zaczęto za takie uważać również kraje położone 
w Europie Wschodniej, które zaczęły naśladować Zachód i poddały się 
wpływowi okcydentalizacji (s. 13-14).

Pisarz podejmuje się przedstawienia cywilizacji zachodniej jako zjawiska 
empirycznego i jednocześnie bardzo wyjątkowego. Ukazuje Zachód jako 
„unikalny, jedyny w swoim rodzaju organizm, niepowtarzalny w historii 
ludzkości” (s. 15). Uważa, że nie można oczekiwać, by kiedykolwiek po
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wstał organizm bardziej wyjątkowy. Jak zaznaczał wcześniej w swoich tek
stach, Zachód jako zjawisko już istnieje i niemożliwe jest powstanie kolejne
go, podobnego do niego tworu. Poza tym - dowodzi Zinowiew - kraje, które 
chciałyby odebrać mu jego miejsce, bez względu na to, jak bardzo będą się 
starać, to i tak nie staną się do niego podobne. Sama okcydentalizacja nie 
oznacza bowiem jedynie przekształcenia sposobu myślenia i życia. Próby te 
skazane są na niepowodzenie, gdyż tworzenie cywilizacji to proces długo
trwały i złożony. Nie można w jednej chwili zmienić światopoglądu i cech 
narodu czy kraju, można jedynie mówić o przejściu danego państwa pod 
wpływy zachodnie.

Nie można rozpoczynać analizy fenomenu Zachodu bez uwzględnienia 
pojęć tożsamości zewnętrznej i wewnętrznej. Wynika to z faktu, że Zachód 
początkowo był zauważany przez inne kraje jako zjawisko w ogóle, a dopie
ro później, „po II wojnie światowej, kiedy narody Zachodu stanęły przed 
groźbą komunizmu światowego, na czele którego stoi Związek Radziecki” 
(s. 17), zaczęto mówić o tożsamości wewnętrznej. Tożsamość wewnętrzna 
kraju zachodniego jest potrzebna jedynie w wymiarze politycznym czy pro
pagandowym. Nie jest ona jeszcze na tyle silna, aby żyjący na Zachodzie 
„w pierwszej kolejności myśleli o sobie jako o mieszkańcach Zachodu, 
a dopiero później jako obywatelach swoich krajów” (s. 17).

Pisarz dotyka problemu postrzegania komunizmu przez kraje zachodnie. 
Jest - jak A. Sołżenicyn - przeciwnikiem tezy, iż ideologia komunizmu to 
zjawisko typowe dla Związku Radzieckiego. Zinowiew głosi pogląd, że ko
munizm zrodził się na Zachodzie jako reakcja na jego własne problemy. Nie 
można bowiem wyobrazić sobie Zachodu - pisze - bez „zarodków komuni
zmu” (s. 39). Idea konwergencji dwóch ustrojów nieprzypadkowo ma więc 
swoją genezę właśnie na Zachodzie. Jak konstatuje - „społeczeństwo komu
nistyczne w Rosji powstało w znacznym stopniu pod wpływem Zachodu 
jako swego rodzaju forma okcydentalizacji Rosji” (s. 38).

Dwa typy społeczne okcydentyzmu - według Zinowiewa - to kapitalizm 
i komunizm. Wywodząc się z jednego źródła, rozprzestrzeniły się w całym 
świecie, jednak najbardziej znaczącą formę przyjęły w dwóch mocarstwach. 
Kapitalizm wywołuje skojarzenia przede wszystkim ze Stanami Zjednoczo
nymi, komunizm natomiast uważany jest powszechnie za zjawisko typowe 
dla Związku Radzieckiego. Ten drugi biegun okcydentyzmu trafił na podatny 
grunt nie w krajach Europy Zachodniej, ale tam, gdzie „historycznie, od 
wieków istniała państwowość” (s. 40). Z czasem, niegdyś pokrewne systemy 
stały się formami wrogimi. W Rosji główną rolę odgrywała państwowość, 
która przyjęła łagodniejszą formę dopiero po upadku Związku Radzieckiego, 
kiedy kapitalizm i idea państwowości zaczęły się stopniowo wzajemnie uzu- 
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pełniąc. Zachód odrzucił swoją niechęć do Związku Radzieckiego i nastąpił 
proces, który z zewnątrz może przypominać wprowadzanie w życie idei 
teoretyków konwergencji dwóch systemów. Jak przekonuje Zinowiew, nie 
jest to jednak droga identyczna. Według niego, jest to „ujawnienie istoty 
okcydentyzmu, zawierającego w sobie podstawowe elementy zarówno kapi
talizmu, jak i komunizmu” (s. 41). W takim więc sensie komunizm zajmuje 
równoznaczne miejsce z kapitalizmem w całościowym pojęciu okcydenty
zmu. Charakteryzując okcydentyzm, trzeba zwrócić uwagę na podstawę jego 
społeczeństwa, za którą uważana jest gospodarka. W ujęciu Zinowiewa jest 
to „produkcja (z uwzględnieniem wydobycia i zbiorów) i rozdzielenie 
przedmiotów użytku (dóbr materialnych) i usług” (s. 93). Jako podstawa 
społeczeństwa zachodniego ekonomika jest zjawiskiem pozytywnym, dopóki 
nie będzie się jej przypisywać znaczeń naddanych. Powszechnym błędem 
jest - pisze Zinowiew - „utożsamianie jej struktury i stosunków między
ludzkich z charakterem całego organizmu społecznego” (s. 94). Omawiając 
problematykę ekonomiczną Zachodu, Zinowiew zwraca szczególną uwagę 
na rolę pieniądza w gospodarce: pełni on rolę nadrzędną, stał się (a nie był 
od zawsze) głównym regulatorem funkcjonowania ludzi społeczeństwa za
chodniego, celem życia, „idolem i bogiem” (s. 108).

Kolejny wyznacznik okcydentyzmu, charakteryzowany przez Zinowiewa, 
to kapitalizm. Jest to określenie, którego dopiero niedawno zaczęto używać 
w znaczeniu pozytywnym. Jak pisze, „początkowo odcień znaczeniowy ka
pitalizmu był raczej negatywny, jako słowa zaczerpniętego z języka socjali
stów” (s. 118)28. W swoim pierwotnym znaczeniu termin ten określał pry
watnych przedsiębiorców zwanych kapitalistami, posiadających pewną ilość 
środków (kapitału). Osoby te za cel postawiły sobie osiąganie zysków przy 
pomocy wynajętych pracowników. Rozprzestrzeniająca się w świecie idea 
komunizmu spowodowała, że zachodnie społeczeństwo zaczęto identyfiko
wać z kapitalizmem. W ten sposób kapitalistycznymi zaczęto określać kraje 
Europy Zachodniej oraz Stany Zjednoczone. Stąd wziął swój początek ne
gatywny stosunek do kapitalizmu w ogóle, państwa bowiem, w których jest 
on formą społeczno-gospodarczą, zaczęły być poddawane krytyce, szczegól
nie ze strony krajów, w których dominującym systemem był socjalizm. Jako 
paradoksalny określa Zinowiew fakt, iż krytyka kapitalizmu nie napotykała 
sprzeciwu ze strony Zachodu, była nawet śledzona z wielką uwagą. Najwięk
si krytycy nie byli prześladowani, gdyż państwa te nie uważały się za kapita

28 Zinowiew przywołuje tu pracę Capitalism Today, ed. D. Bell, I. Kristol, New 
York/London 1970.
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listyczne29. Pisarz tłumaczy ten fakt tym, iż „społeczeństwo zachodnie nie 
uważało się jeszcze za kapitalistyczne” (s. 119). Władza pieniądza wpraw
dzie już istniała, ale nie stanowiła jeszcze samowystarczalnej siły.

29 Pisarz wskazuje takie nazwiska, jak: T. Mann, J. London, M. Gorki, A. Czechow i inni.
30 Patrz: L. Suchanek, Homo sovieticus..., op.cit., s. 247.
31 Tamże, s. 247.
32 A. CojHiceHHUMH, nybjiutfucmuKa e mp6x mojuaz, op.cit., 1.1, s. 602.
33 Patrz: L. Suchanek, Homo sovieticus..., op.cit., s. 250.

Kapitalizm ewoluował od momentu swego powstania. W swojej pracy 
Zinowiew wyróżnia dwa okresy w jego rozwoju: kapitalizm stary i nowy. 
Pierwszy z nich nigdy się nie zakończył, nie stanowił podstawy społeczeń
stwa. Dopiero wiek XX stał się okresem, kiedy kapitalizm stał się powszech
ny30. Zinowiew tak charakteryzuje te dwa okresy:

„Stary kapitalizm stanowił w większości zbiór indywidualnych kapitałów, wple
cionych w społeczeństwo niekapitalistyczne. Chociaż kapitaliści mieli już duże 
wpływy, to społeczeństwo nie było jeszcze kapitalistyczne w ścisłym znaczeniu tego 
słowa. (...) Dopiero w XX wieku społeczeństwo zachodnie zaczęło się przekształcać 
w kapitalistyczne (...), przy okazji pozbywając się niektórych cech właściwych temu 
pierwszemu typowi. Stworzyło to iluzję, jakoby społeczeństwo zachodnie przestaje 
być kapitalistyczne w ogóle" (s. 122).

Jako zjawisko niejednorodne, kapitalizm przeszedł wszystkie formy po
średnie, od bezgranicznego liberalizmu do systemu socjalnego, uwzględnia
jącego potrzeby szerokich mas społeczeństwa, które - według Zinowiewa - 
zaczęło się przekształcać w jednolity kapitał. Biorąc pod uwagę taką sytu
ację, określenia „kapitalista” i „kapitalizm” nie są już pomocne przy opisie 
zachodnich społeczeństw31.

Zinowiew poddaje również analizie, a także komentuje, zjawisko postępu 
jako części składowej okcydentyzmu. Postęp w zachodnim społeczeństwie 
stał się samodzielną sferą życia, jest on jednym z ważniejszych czynników 
wyznaczających pojęcie dobrobytu. Tak jak A. Sołżenicyn, który w wystą
pieniu w Międzynarodowej Akademii Filozofii w Lichtensteinie wyraził swe 
obawy co do idei niekończącego się postępu („postęp nie może zachodzić 
bez ograniczenia na ograniczonym ziemskim terytorium”32), Zinowiew rów
nież nie zgadza się z prognozami, które zakładają, że gospodarka zachodnia 
nigdy nie osiągnie optymalnego poziomu w swoim rozwoju i zawsze będzie 
się rozwijać. Wieczny postęp to mrzonki, które nigdy nie staną się realne. 
Niektórzy uczeni (m.in.: Robert Turgot, Jean Condorcet) wyrażali optymi
styczne poglądy na temat niekończącego się rozwoju ludzkości33. A. Sołże
nicyn i A. Zinowiew są zdecydowanymi przeciwnikami takich tez.
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Kolejnym neologizmem wprowadzonym przez Zinowiewa w swojej pra
cy jest zapadoid, który L. Suchanek tłumaczy jako okcydentoid34. Repre
zentatywnym dla komunizmu był typ człowieka zwany homo sovieticus - 
właściwy epoce radzieckiej człowiek pozbawiony własnego charakteru, po
czucia moralności. Nikołaj Bierdiajew pisał: „Pojawił się nowy typ antropo
logiczny, w którym nie było już cech dobroci, łagodności, pewnej nieokre
śloności, charakterystycznych rysów twarzy rosyjskich. Teraz były to oblicza 
gładko wygolone, twarde, zaczepne, agresywne. Bez najmniejszego podo
bieństwa do dawnej rosyjskiej inteligencji, która przygotowała rewolucję 
(...)”35 36. Odpowiednikiem tego typu na Zachodzie jest zapadoid, który, jako 
przedstawiciel homo sapiens, oprócz właściwych mu przymiotów, ma także 
cechy specyficzne, które Zinowiew określa następująco: „praktycyzm, pra
cowitość, oszczędność, zdolność do walki konkurencyjnej, wynalazczość, 
skłonność do ryzykowania, oziębłość, oschłość emocjonalna, skłonność do 
indywidualizmu, silne poczucie własnej godności, dążenie do niezależności 
i sukcesu w interesach, skłonność do jawności i teatralności, poczucie wyż
szości nad innymi narodami, silniejsza skłonność do kierowania innymi niż 
u innych narodów, zdolność do samodyscypliny i samoorganizacji” (s. 46- 
-47). Jednakże dominującą cechą charakteru zapadoida jest indywidu
alizm, odróżniający go od innych ludzi, którzy za typowy uważają kolekty
wizm. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, iż indywidu
alizm człowieka Zachodu przyjął formę dominującego aspektu w relacjach 
człowiek-indywidualność i człowiek jako przedstawiciel grupy społecznej.

34 Tamże, s. 243.
35 Przytoczony cytat pochodzi z hasła Homo sovieticus, zawartego w: T. Klimowicz, Przewod

nik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996, s. 78.
36 Tłum, według L. Suchanka.

Zinowiew zastrzega, że przytoczony przez niego opis cech zapadoida nie 
przedstawia przeciętnego człowieka spotykanego na Zachodzie. Wyjaśnia, że 
jest to podsumowanie pewnych charakterystycznych przymiotów społeczeń
stwa zachodniego jako zbiorowiska ludzkiego. „Cechy tego społeczeństwa - 
pisze - są w nim rozproszone, podzielone w niejednakowych proporcjach, 
kombinacjach i wielkościach między wielością indywidualności” (s. 48). Jest 
to jednak na tyle liczna grupa ludzi, że w uproszczeniu można mówić o nich 
jako o typach charakterystycznych dla zapadoidów.

Kraje zachodnie są nieodłącznie związane z takim właśnie typem czło
wieka. I chociaż cywilizacja zachodnia nie jest wytworem jedynie zapado
idów, to jednak muszą oni mieć pewne predyspozycje, aby określać się takim 
mianem. Niezachodni materiał ludzki nie może stworzyć zapadoida. Jak 
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pisze Zinowiew, Jako argument przeciw nie może służyć przykład USA. 
W Stanach Zjednoczonych, rzeczywiście, gromadziły się narody z całego 
świata. Ale amerykańską cywilizację stworzyli nie oni, lecz ludzie typu za
chodniego, to znaczy określonego rodzaju wychodźcy z Europy Zachodniej. 
Oni stworzyli inicjujące jądro i siłę napędową procesu. Pozostali brali w nim 
udział jako korzystający z niego i zachwycający się nim” (s. 48). Kiedy cy
wilizacja już powstała, okazało się, że ci pozostali są w stanie ten proces 
podtrzymać, ale to zachodni typ jest główną osnową fenomenu zwanego 
Zachodem. I chociaż każdy naród jest w stanie wykorzystać dobra, jakie 
proponuje im Zachód, to stworzyć je potrafi wyłącznie cywilizacja zachod
nia. Cywilizacja ta powstała dzięki wysiłkom społeczeństw mających okre
ślony charakter, tak więc w jej naturze odbijają się cechy właściwe takim 
narodom. Trzeba wziąć pod uwagę indywidualność tej cywilizacji. Zachod
nia cywilizacja - pisze Zinowiew - to „unikalne i niepowtarzalne dzieło 
społeczeństwa zachodniego. Jest ono właściwe jego naturze i charakterowi. 
Pozostałe narody tworzyły cywilizacje innego typu, bardziej odpowiadające 
ich charakterom i ich warunkom życia” (s. 49).

Państwa zachodnie były dla przeciętnego rosyjskiego obywatela synoni
mem dobrobytu, gdzie każdy człowiek jest wolny i może decydować za sie
bie. W krajach tych respektowane są przede wszystkim prawa i godność 
człowieka. Nie jest to do końca zgodne z prawdą. Jeśli „o prawach człowieka 
przyjęto mówić jako o zjawisku wrodzonym i właściwym” (s. 243), to poję
cie wolności nie jest tak jednoznaczne. Na Zachodzie przyjęło się uważać, że 
wolność jest najważniejszą cechą społeczeństwa. „Wolność - pisze Zino
wiew - to bóstwo w ideologii okcydentyzmu. Jest ona uważana za najwięk
szą wartość w życiu człowieka. Można wątpić we wszystkie inne aspekty, 
ale nie w istotę wolności” (s. 245). Swoboda w ideologii okcydentyzmu 
uważana jest za wartość nadrzędną, a nie można mówić o bezgranicznej 
wolności czy swobodach obywatelskich, jeśli na czele społeczeństwa za
chodniego, tak jak i komunistycznego, stali ideologiczni przywódcy, którzy 
wpływali w sposób świadomy na naród. Tak więc społeczeństwo chociaż 
w myśl prawa wolne, było poddawane manipulacji.

Zinowiew posługuje się pojęciem „społeczeństwo obywatelskie”, rozu
mianym jako: „(...) nazwa całokształtu dobrowolnych, niepaństwowych, 
nieekonomicznych zrzeszeń obywateli w celu obrony swych prywatnych 
interesów, a także w celu obrony interesów wspólnych, ignorowanych przez 
państwo i kręgi gospodarcze” (s. 249)37. Interpretując je w taki sposób, pisarz 
ma na myśli protesty, demonstracje, mityngi, działalność obywatelską, 

37 Tłum, według L. Suchanka.
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a także działalność związków zawodowych38. Tak więc społeczeństwo za
chodnie również dysponuje organizacjami, których zasadom musi się podpo
rządkować i w ten sposób - jak pisze L. Suchanek - Jednostka znajduje się 
w sytuacji, w której wolność wyboru jest jedynie wariantem przymusu”39.

31 Patrz: L. Suchanek, Homo sovieticus..., op.cit., s. 259.
39 Tamże, s. 258.
90 Szerzej o pozycjach omawiających temat teorii konwergencji patrz rozdział Krytyka Ame

ryki i Zachodu w publicystyce A. Sołżenicyna, s. 41-42.
41 Tłum, według L. Suchanka.

Jak pamiętamy, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, na 
Zachodzie zyskała dużą popularność teza zakładająca możliwość połączenia 
systemu komunistycznego i kapitalistycznego. Zinowiew uważa, iż idea 
konwergencji była odzwierciedleniem tendencji społeczeństwa zachodniego 
do wzmocnienia sfery komunalności, która przejawiała się we wzmocnieniu 
roli państwa w gospodarce, w elementach planowania, we wzmocnieniu 
socjalnej roli państwa. Głównym wzorem tego procesu była Szwecja. Teoria 
konwergencji nie oznacza jednak, jak tego chcieli niektórzy teoretycy, prze
kształcenia się kapitalizmu w komunizm (J.A. Schumpeter prognozował taką 
zmianę jeszcze na początku lat pięćdziesiątych), gdyż ze względu na od
mienne korzenie tych ideologii jest to niemożliwe. Tak więc z tych samych 
przyczyn nie jest możliwa odwrotna sytuacja40.

Chęć jednoczenia się jest zjawiskiem ponadnarodowym, stanowi obiek
tywny proces historyczny, którego celem jest zajęcie dominującego miejsca 
na planecie. Globalizacja, obecnie tożsama z tendencją do amerykanizacji, 
obejmuje Zachód jako całość, ma większy zasięg. Jak pisze Zinowiew: 
„okcydentalizacja stanowi dążenie Zachodu do upodobnienia do siebie in
nych krajów, jeśli chodzi o ustrój społeczny, gospodarkę, system polityczny, 
ideologię, psychologię, kulturę” (s. 416). Dodaje także: „cel okcydentalizacji 
polega na doprowadzeniu ofiary do takiego stanu, żeby utraciła możliwość 
samodzielnego rozwoju i została włączona do sfery wpływu Zachodu, przy 
czym nie w roli równoprawnych i równorzędnych partnerów, lecz w roli 
satelitów lub, mówiąc lepiej, kolonii nowego typu” (s. 416)41. Zinowiew nie 
odrzuca wprawdzie przypadków okcydentalizacji na wyraźne życzenie zain
teresowanego kraju, ale nie zawsze to się udaje, jak w przypadku Wietnamu 
czy Iranu.

Zinowiew określa sposoby wykorzystywane przez kraje zachodnie do 
okcydentalizacji. Dowodzi, że przede wszystkim trzeba kraj kandydujący 
pozbawić jego głównych atrybutów społecznej osnowy państwa, doprowa
dzić do kryzysu zarówno w sferze ekonomicznej, jak i władzy, zdyskredyto
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wać takie państwo. Pożądane jest również rozbicie społeczeństwa na wrogie 
sobie obozy, poparcie opozycji, przekupienie elit intelektualnych. Jednocze
śnie wskazane jest propagowanie na dużą skalę zalet państw zachodnich, 
zachodniego sposobu życia, wzbudzenie w kraju kolonizowanym zazdrości 
o bogactwa Zachodu, a co za tym idzie stworzenie iluzji, że wszystko to 
w równym stopniu jest dostępne innym. Warunkiem osiągnięcia tych dóbr 
jest jak najszybsze podążanie drogą, którą wskaże Zachód. Okazywana po
moc ekonomiczna ze strony państw zachodnich jest jedynie pretekstem, a jej 
rzeczywistym celem zrujnowanie gospodarki okcydentalizowanego państwa. 
Jednak wielu obywateli państwa kolonizowanego będzie odbierać Zachód 
jako zbawcę ratującego upadający kraj, i to w dodatku bez żadnych korzyści.

Z historycznego punktu widzenia, Zachód, w swoim dążeniu do opano
wywania świata, początkowo stawiał sobie za cel pozyskiwanie ziem dla 
siebie. Chciał zmieniać swoje otoczenie tak, aby łatwiej się żyło jego miesz
kańcom. Obecnie Zachód zmienił taktykę, ale cel pozostał ten sam. Zachod
nia propaganda zaczęła głosić pokojowy sposób rozwiązywania problemów, 
ale wszystkie sposoby i tak prowadzą do tego, iż zupełnie nieświadomie 
wypełniana jest wola Zachodu. Zinowiew zauważa, że siła Zachodu jest tak 
duża, iż nie ma możliwości, by powstała forma życia odmienna od tej, której 
korzenie sięgają ewolucji opartej na okcydentyzmie. Dlatego Zinowiew 
traktuje globalizm jako swoistą formę imperializmu, który zakłada, że każde 
przekształcenie jest równe wprowadzeniu okcydentyzmu.

Charakteryzując zachodnie społeczeństwo, Zinowiew przedstawia je jako 
wyrachowane i pragmatyczne. Jedyny cel, przyświecający człowiekowi Za
chodu, to dążenie do odpowiedniego życiowego standardu. Dopiero drugie 
miejsce zajmuje dążenie człowieka do wolności. Teza ta była poruszana już 
przez A. Sołżenicyna, który w swoim Przemówieniu harvardzkim wspomina 
zagwarantowaną obywatelom w Deklaracji Niepodległości wolność i pomoc 
ze strony rządu. Wysoki rozwój techniki spowodował jednak, że wraz z wol
nością ludzie otrzymali odpowiednią ilość dóbr, które według nich wiążą się 
z pojęciem swobody i szczęścia.

Zinowiew porusza także problem wyjazdów wielu Rosjan na Zachód 
i osiedlenia się tam na stałe. Na Zachodzie - pisze Zinowiew - ludzie ci 
„tworzą pewną szczególną warstwę społeczną którą można porównać ze 
statusem niewolników w cesarstwie rzymskim. Istnieją oni, tak jak niewolni
cy, niezgodnie z prawem, są pozbawieni wszelkich praw w porównaniu ze 
społeczeństwem zachodnim, (...) traktowani są na Zachodzie w charakterze 
taniej siły roboczej, wykonują prace, które dla mieszkańca Zachodu są nie
godnymi” (s. 160). Jednak w ostatnich czasach sytuacja uległa zmianie 
i emigranci zaczynają dochodzić swoich racji. Jest to jeden z głównych pro
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blemów współczesności. Walcząc o warunki pracy porównywalne z możli
wościami, jakie mają mieszkańcy Zachodu, emigranci wywołali wiele kon
fliktów o podłożu rasowym. Społeczeństwo zachodnie zobaczyło w nich 
konkurencyjną siłę i zagrożenie dla własnej przyszłości. Wszystkie te pro
blemy - pisze Zinowiew - są w dużej mierze winą samego Zachodu, który 
kusił inne narody wolnością, prawami człowieka, a także iluzją, jakoby na 
Zachodzie wszyscy mieli jednakowe prawa i możliwości. Zachód przeto sam 
doprowadził do takiej sytuacji, zabmął w ślepy zaułek.

Jak wspomniano, po 1991 roku A. Zinowiewa zaczyna szczególnie inte
resować Zachód w sensie zjawiska. Pisarz analizuje zwłaszcza strukturę 
społeczną państw powszechnie zaliczanych do Zachodu. Uwieńczeniem jego 
badań staje się książka w całości poświęcona temu problemowi. Publikacją 
autora na temat Zachodu jest wydana w 1997 roku powieść futurologiczna 
(tak określił ją sam pisarz) zatytułowana rjioócuibHbiu nejioeeuHUK {Globalne 
człekowisko/1. W swoich poprzednich utworach Zinowiew zaznaczał, że 
najbardziej interesuje go socjologiczne podejście do badanego zjawiska. 
W przypadku Globalnego czlekowiska widoczne jest ono najwyraźniej. Jest 
to analiza Zachodu, ale z punktu widzenia obiektywnego badacza, którego 
interesuje socjalna budowa krajów i perspektywy rozwoju ludzkości w wa
runkach panowania zapadnizmu. Autor sam zresztą stwierdza we wstępie do 
powieści, iż obejrzał wiele filmów, przeczytał wiele książek na temat przy
szłości świata i człowieka, ale nigdzie nie spotkał się z aspektem społecznym 
przyszłości ludzkości, a w szczególności, jakiego rodzaju będzie społeczeń
stwo przyszłości, jak będą kształtowały się stosunki międzyludzkie42 43. Anali
za ta, choć obejmuje ważne problemy ludzkości, nie jest pozbawiona ironii44. 
Książka przedstawia życie człowieka w XXI wieku, w czasach panowania 
wszechobecnego okcydentyzmu, przejawiającego się w przejmowaniu na 
grunt większości państw wszystkiego tego, co pochodzi z Zachodu. Wszelkie 
tradycje, wartości właściwe tylko Zachodowi stały się zjawiskiem po
wszechnym, globalnym, a Ziemia - jednolita pod względem zamieszkują
cych ją ludzi. Pod wpływy okcydentyzacji państwa dostały się w różnoraki 

42 A. 3nHOBbeB, rjioóajibHbiu uenoeeuHUK, MocKBa 1997 (wszystkie cytaty pochodzą z tego 
wydania, jeśli nie podano inaczej, tłumaczenie moje - A.M., w nawiasie podaję numer strony). 
W języku polskim L. Suchanek oddaje ten tytuł jako Globalne czlekowisko - patrz: 
L. Suchanek, Mrowisko ludzkie czyli życie na najgorszym ze światów [w:] tenże, Homo 
sovieticus...,s. 277.

43 Słowo wstępne A. Zinowiewa [w:] DioóaJibHbiu HejioeeunuK, op.cit., s. 9.
44 JI. TpeKOB, „rjioóaiibHbiu ueJioeeiiHUK” kok „3wuou{ue eucombi 3anadHU3Ma" [w:] 

A. 3nHOBbeB, rnoóajibHbiu nejiosemuK, MocKBa 1997, s. 3-6.
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sposób, niemniej jednak nie ma już na świecie krajów, które nie byłyby pod
porządkowane ideom głoszonym przez Zachód.

Tytuł książki złożony jest z charakterystycznego dla Zinowiewa neologi
zmu, który w połączeniu z przymiotnikiem globalny tworzy metaforę, mają
cą w zamierzeniu pisarza, zanim się sięgnie po tę książkę, określić jej za
wartość. Od razu bowiem rodzi się pytanie, jakie znaczenie ma sam tytuł 
dzieła. W drugim członie tytułu Zinowiew zawarł właściwą językowi rosyj
skiemu abrewiaturę, w skład której wchodzą dwa słowa: człowiek (yaioeeic) 
i mrowisko (MypaeeuuuK), które budują nowe słowo: uejioeeuuuK. Nie chodzi 
tu jednak o skojarzenie z prawdziwym mrowiskiem, które przywodzi na 
myśl powszechnie rozumianą zbiorowość, w której panuje zgoda i współpra
ca przy wykonywaniu zadań. W tym wypadku porównanie mrówek i ludzi 
ma na celu ukazanie ogromnych różnic między tymi dwiema zbiorowościa- 
mi. Jak pisze L. Suchanek, w zbiorowisku mrówek „określanym nieraz jako 
totalitarne, istnieje precyzyjna, zgodna współpraca między jednostkami, 
zadania zaś wykonywane są mechanicznie, bez świadomości, co jest cało
ściowym efektem pracy, podczas gdy w „mrowisku ludzkim” na wszystkich 
szczeblach tego organizmu społecznego toczy się zaciekła nieraz walka mię
dzy poszczególnymi jednostkami”45.

45 L. Suchanek, Homo sovieticus..., op.cit., s. 277.
46 R. Skidelsky, Świat po komunizmie, Kraków 1999.

Książka Zinowiewa to obraz czasów po upadku bardzo ważnego w dzie
jach ludzkości zjawiska, jakim był komunizm. Zinowiew, wcześniej bardzo 
zaangażowany badacz komunizmu, analizujący społeczeństwo, które musiało 
żyć pod jego panowaniem, teraz próbuje kontynuować swoje badania. Za
czyna interesować go inny wymiar zjawiska. Rozpoczyna badania nad społe
czeństwami, które wyzwoliły się spod jego panowania, i biorąc bezkrytyczny 
przykład z państw zachodnich poddały się ich wpływom. Zinowiewa intere
suje, jak taki stan rzeczy wpływa na człowieka, który zmuszony jest do 
przejścia z jednej skrajności w drugą.

Pierwszą reakcją przeciętnego człowieka na upadek komunizmu była 
bezgraniczna radość, euforia. Robert Skidelsky w swojej książce Świat po 
komunizmie46 zaznacza, że z kolei wśród badaczy sowietologów entuzjazm 
nie był tak oczywisty. Uważano bowiem, iż odejście w przeszłość dwóch 
historycznie sztucznych imperiów - amerykańskiego na Zachodzie i rosyj
skiego na Wschodzie - spowoduje nowe problemy. Zwycięstwo Zachodu 
również nie było do końca jednoznaczne. Zarówno Zachód ze swoim kapita
lizmem, jak i postkomunistyczny Wschód borykają się z podobnymi proble
mami, do których należy chociażby bezrobocie (s. 165). Klęska komunizmu 
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zaczęła być postrzegana jako początek nowego okresu w dziejach. Kończy 
się komunizm, zatem szanse zaistnienia w stopniu dominującym ma kapita
lizm, demokracja, gospodarka wolnorynkowa. Ale - jak pisze Skidelsky - 
„pokonani zachodni socjaliści za mrzonkę uważali narzucenie Wschodowi 
gospodarki wolnorynkowej” (s. 9). Sytuacja w świecie wydawała się jeszcze 
bardziej złożona, ponieważ miały nastąpić zasadnicze zmiany w strukturze 
państw, w których komunizm upadł. Przemiany musiały nastąpić w społe
czeństwach, w których „ekonomia, system prawny oraz życie polityczne 
i społeczne uległy deformacjom spowodowanym przez długie lata ucisku 
i nieskutecznego zarządzania” (s. 9). Było to o tyle trudne do zrealizowania, 
że nie istniała modelowa struktura, która mogłaby posłużyć jako schemat do 
powielania przez te państwa. Nie było jednego sprawdzonego wzoru, „istniał 
tylko układ ponadnarodowych, zachodnich instytucji zrodzonych przez zim
ną wojnę (...)” (s. 10). Przemiany jako zjawisko burzące pewien dotychcza
sowy porządek wiążą się z dezorganizacją życia - czy to pojedynczego 
człowieka, czy, w skali globalnej, całego społeczeństwa. Tak stało się rów
nież w przypadku upadku komunizmu. Pojawiła się potrzeba uporządkowa
nia nowej sytuacji, „nic więc dziwnego - pisze M. Kuniński - że szuka się 
zbieżności i analogii ze zdarzeniami i przemianami z przeszłości”47. Jest 
oczywiste, że od swojej przeszłości żaden kraj, żaden naród się nie odwróci, 
gdyż jest ona jednym z elementów składowych jego historii. „Chcemy czy 
nie - zaznacza R. Panasiuk - ciąży na nas tym bardziej, im bardziej czujemy 
się z niej wyzwoleni”48. Każda przeszłość, chociażby w podświadomości 
określonego społeczeństwa ma wpływ na nową sytuację danego państwa czy 
narodu. Zawsze porównuje się obecny stan z sytuacją która istniała przed 
laty, i w większości przypadków porównanie to wypada z korzyścią dla stanu 
wcześniejszego. Po początkowym zachwycie nad czymś nowym, prędzej czy 
później przychodzi refleksją że mimo wszystko kiedyś było lepiej, chętnie 
więc do tej przeszłości by się powróciło. Zaczyna oną w mniejszym bądź 
większym stopniu, determinować życie, a jej „cienie wracają jak upiory, nie 
tylko po to, by nas straszyć, ale także by narzucić się nam jako przewodnicy 
i zbawcy”49. Zjawisko to jest bardzo powszechne wśród emigrantów: tzw. 
„mit różowej przeszłości”, mieszczący się w kategorii „utopii miejsca”, kie
dy „niechęć do obcego środowiska rodzi obraz oddalonej ojczyzny jako wy

47 M. Kuniński, Historiozofia żywiołowa a upadek komunizmu [w:] Czy historia może się 
cofnąć?, pod red. B. Łagowskiego, Kraków 1993, s. 9-25.

48 R. Panasiuk, Smutek pożegnania z utopią [w:] Czy historia może się cofnąć?, op.cit., 
s.101.

49 Tamże, s.101.
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spy szczęśliwej, którą czyni się miarą dobra i zła”50. J. Szacki uważa, iż 
„utopia ojczyzny występowała w dziejach powszechniej (...) i ma zabarwie
nie społeczne. Ojczyzna to nie tylko kraj dziadów i ojców, lecz również sie
dziba pewnych wartości, których znaczenie objawia się szczególnie silnie 
w kraju obcym, gdzie tych wartości brak”51. W przypadku takiego postrze
gania własnego kraju, ojczyzny „dokonuje się często deformacja istotnych 
problemów społecznych lub ich przynajmniej częściowe zatarcie”52. Często 
własna ojczyzna bywa idealizowana, a ta idealizacja powoduje, iż „swój 
przedmiot czyni zwykle mało podobnym do ideału”53. Jednakże - zauważa 
dalej Szacki - wraz z powrotem do kraju ojczystego „utopista taki (...) uto
pistą być przestaje, godząc się z niepodobną do ideału rzeczywistością, albo 
też rozpoczyna od nowa poszukiwanie kraju szczęśliwego - tym razem gdzie 
indziej”54 55.

50 J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000, s. 75.
51 Tamże, s. 75-77.
52 Tamże, s. 78.
53 Tamże, s. 78.
54 Tamże, s. 78.
55 R. Panasiuk, Smutek pożegnania z utopią [w:] Czy historia może się cofnąć?, s. 101.
56 Tamże, s. 101.
57 Por. przypis 10.

R. Panasiuk zauważa jeszcze jedną znamienną cechę współczesnego sto
sunku do historii w ogóle. Jest to mianowicie pochopne wyciąganie wnio
sków z przeszłości, ocenianie jej na podstawie wybranych faktów, warunku
jących określone podejście. „O ile łatwo - pisze Panasiuk - bez wysiłku 
rzetelnej oceny, wyrzuca się na śmietnik jedną część dziedzictwa jako bez
wartościową, o tyle druga staje się przedmiotem bałwochwalczego kultu 
i nabożnego naśladownictwa” . I dalej zacytujmy Panasiuka: „Z jednej stro
ny chcemy iść naprzód, wyzwolić się z gorsetu dotychczasowych skrępowań, 
z drugiej - by tego dokonać - odwołujemy się do idei przeszłości (,..)”56. 
Stanowisko Zinowiewa na temat całkowitego odrzucania jakiegoś okresu 
historii wydaje się w tym przypadku w pewnym stopniu zbieżne. Jak pamię
tamy, nie zgadzał się on na ignorowanie komunizmu i traktowanie go jako 
tylko niechlubnego czasu w dziejach państwa radzieckiego57. Nie jest 
wprawdzie wyraźnym apologetą, ale też nie przyjmuje jednoznacznie nega
tywnego stanowiska. Nie jest bowiem możliwa zmiana poglądów całego 
narodu, społeczeństwa w ciągu krótkiego czasu.

Proces dekomunizacji był swego rodzaju rewolucyjnym wydarzeniem 
w historii całego świata, który - przyzwyczajony do określonej struktury - 
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postrzegł upadek komunizmu jako zburzenie pewnych powszechnie uznawa
nych za stałe zasad. Jak zauważa J. Baszkiewicz, proces tworzenia świata 
niejako od podstaw musi zająć wiele lat - „ten dawny reżim (...) tkwi 
w każdym z nas, a to w postaci wspomnień, nawyków, rutyny, strachu przed 
zmianą, przesądów... Człowiek dawny nie znika więc jak na skinienie ma
gicznej pałeczki. (...) A zatem Nowy Człowiek musi być cierpliwie formo
wany” 8. Baszkiewicz przywołuje tu teorię regeneracji, którą naród będzie 
zmuszony urzeczywistnić: „Uznano zatem - pisze badacz - iż całe społe
czeństwo poddać należy regeneracyjnym zabiegom, których produktem sta
nie się - nieprędko, niestety - Nowy Człowiek”58 59. Realizacja tych założeń 
będzie trudna, gdyż ciężko będzie przekonać do zmiany poglądów osoby już 
dojrzałe, a z kolei „młode pokolenie wymaga edukacji, a nie regeneracji”60. 
Pojawiły się też propozycje, aby „położyć krzyżyk na wszystkich, uformo
wanych w epoce ancien regime 'u i zająć się wyłącznie młodym pokoleniem. 
Rychło jednak dostrzeżono, (...) że i wychowawcy muszą być wychowywa
ni”61. Ewolucja poglądów, mentalności i przyzwyczajeń jest więc procesem 
długotrwałym i złożonym, nie ma recepty na inny, szybszy bądź skuteczniej
szy sposób, aby tę sytuację zmienić. Jest więc oczywiste, iż społeczeństwo, 
szukając innych dróg wyjścia, popełnia kolejne błędy spowodowane ślepą 
fascynacją Zachodem i jego przymiotami, bądź przeciwnie - chce wrócić do 
tego, co już było, co jest mu znane. Idealizacja przeszłości jest tym silniejsza, 
im mniej szczęśliwa okazuje się rzeczywistość w nowych warunkach. Roz
czarowanie nowym przywołuje pamięć o dawnej historii. Jest to o tyle zro
zumiałe, iż przy założeniu, że „natura ludzka jest niezmienna, że ma te same 
pragnienia i namiętności, (...) można się spodziewać, że na przestrzeni wie
ków, w zmiennej scenerii, będzie wytwarzała powtarzające się wzorce za
chowań. (...) To, co się dzieje, ma swój odpowiednik w przeszłości i może 
powtórzyć się w przyszłości”62.

58 J. Baszkiewicz, Nowy człowiek [w:] Czy historia może się cofnąć?, op.cit., s. 33.
59 Tamże, s. 32.
60 Tamże, s. 32.
61 Tamże, s. 32.
62 P. Kłoczowski, Restauracja, przyczynowość, celowość [w:] Czy historia może się cofnąć?, 

op.cit., s. 59.

W rozdziale Globalnego człekowiska zatytułowanym Stan umysłów Zi
nowiew nawiązuje do popularnej koncepcji powrotu do lepszej przeszłości 
kraju. Mianowicie według badań socjologów, mieszkańcy tzw. Związku 
Zachodniego chcieliby żyć w czasach, kiedy nie było tak zaawansowanego 
postępu, kiedy osiągnięcia obecnej cywilizacji były tylko utopią. Jak pisze 
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Zinowiew, taka sytuacja spowodowana jest faktem, „że badani mieli tak 
samo wyidealizowany obraz przeszłości jak dawniej ludzie mieli wyideali
zowany obraz przyszłości” (s. 11). Jedno tylko zastanawia pisarza - skąd się 
wzięła apologia przeszłości, skoro panująca ideologia robiła wszystko, żeby 
tej historii nie było (s. 11). Z kolei inna grupa ideologów znalazła wytłuma
czenie, zgodnie z którym dla człowieka najważniejsza jest nadzieja na to, co 
mogą mieć. Nieważne, co w danej chwili posiadają. Tak więc rozwiązaniem 
jest przeniesienie ludzi do takiej epoki, w jakiej chcieliby żyć, gdzie czuliby się 
najlepiej. Z kolei trzecia grupa badaczy postuluje, aby nie brać pod uwagę 
zdania ankietowanych, bo nie jest ono równoznaczne z poglądami większości.

Świat u Zinowiewa przyjął odmienną strukturę niż ten, w którym współ
cześnie żyjemy. Opis Zachodu, społeczeństwa tam zamieszkującego i postać 
zapadoida zajmują główne miejsce w książce Globalne człekowisko. Tytu
łowe „globalne człekowisko” to w ujęciu pisarza „braterski związek kilku 
tysięcy równoprawnych i suwerennych państw, w których rządy mają wy
miar demokracji” (s. 16). Ponieważ pod koniec XX wieku na arenie pań
stwowej tak naprawdę jedynym mocarstwem pozostały Stany Zjednoczone, 
zaczęły one narzucać nowy, dla nich samych wygodny, porządek dla całej 
ludzkości. W skład społeczeństwa globalnego [zjioóanbHoe oóiąecmeo} 
wchodzi ok. 10 tys. krajów, mających status równoprawnych członków tegoż 
społeczeństwa. Wśród nich, po dokonaniu wewnętrznych podziałów, wyróż
nia się trzy związki [co/osbz], Są to: Związek Zachodni [3anadubtu CotO3], 
Związek Euroazjatycki [Eepa3uucKuu C0/03], Związek Wschodni [Bocmo- 
wbiu Co/oj], a także odpowiednik dwudziestowiecznego Trzeciego Świata - 
Czwarty Świat [Hemeepmbiu Mup}.

Związek Wschodni, struktura wchodząca w skład społeczeństwa global
nego, zawiera przede wszystkim Chiny i Japonię, a także wiele innych kra
jów azjatyckich.

Według podziału Zinowiewa, Związek Euroazjatycki to grupa państw 
wchodzących w skład dawnego Związku Radzieckiego i krajów Europy 
Wschodniej. Łącznikiem tych państw jest system, który w nich dominował.

Czwarty Świat to z kolei odpowiednik Trzeciego Świata, który skupiał 
w XX wieku kraje afrykańskie, a także arabskie, południowoamerykańskie 
i niektóre azjatyckie.

Wszystkie te regiony różnią się zasadniczo między sobą. Przede wszyst
kim bardzo wyraźna jest różnica ilościowa, dla której znamienne jest to, że 
im dalej od dominującego Związku Zachodniego, tym większa liczba miesz
kańców.

Związek Zachodni - zasadnicza część składowa społeczeństwa globalne
go - w swojej strukturze podzielony na dwa regiony: europejski i amerykań
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ski - składa się z krajów, które tradycyjnie określane są pojęciem Zachodu. 
Tak więc należą do niego: Stany Zjednoczone, Kanada, Anglia, Francja, 
Niemcy, Australia, Włochy i inne kraje zachodnie. Związek Zachodni to 
rzeczywiście istniejąca jednostka cywilizacyjna, która pozostała po upadku 
komunizmu63. Stolicę i centrum stanowi Zachód-City, ludzie porozumiewają 
się za pomocą uproszczonej wersji języka angielskiego, jaką jest inter, jed
nostką pieniężną jest doi, którego wzorcem był dolar amerykański. Związek 
Zachodni to odpowiednik XX-wiecznego Zachodu, który miał wyraźną 
przewagę nad ówczesnym światem, a jego postęp budził zachwyt wśród 
mieszkańców krajów słabiej rozwiniętych. Trzon Zachodu-City stanowi 
społeczeństwo globalne II stopnia - nadspołeczeństwo, wzór do naśladowa
nia dla innych narodów. Związek Zachodni pełni funkcję Metropolii Impe
rium Światowego. Zanim jednak powstał Zachód-City, „doprowadziliśmy do 
rozpadu wszystkie kraje, narody i regiony świata, skłóciliśmy je między 
sobą, zaopatrzyliśmy je w broń, rozpętaliśmy wojny. Potem, kiedy te pań
stwa osłabły, narzuciliśmy im ustrój polityczny, ekonomię, kulturę, ideologię 
i cały wzór życia, jaki dla nas okazał się pomocny w naszej dominacji nad 
nimi” (s. 18) - pisze w Globalnym człekowisku Zinowiew. Zachód-City to 
jakby miejsce szczęśliwe, gdzie można żyć, nie wychodząc na zewnątrz. 
Przystosowane do tego są domy mieszkalne, w których znajdują się wszela
kie instytucje, a w mieście nie ma środków transportu ani zieleni, gdyż są 
one po prostu zbędne. Społeczeństwo tam zamieszkujące jest tak idealne, że 
wszyscy wyglądają tak, jakby występowali w reklamach telewizyjnych. Tak 
więc wszyscy są jednakowi, zgodnie z pewnym standardem. Zmiana systemu 
wartości, która doprowadziła do bardziej materialistycznego podejścia do 
życia, spowodowała, iż ludzie wciąż myślą jak żyć, żeby znaleźć pracę, a jeśli 
już ją mają to co robić, żeby ich nie wyrzucono. W efekcie coraz rzadsza staje 
się potrzeba emocjonalnego związku z drugą osobą gdyż nie można tracić sił 
na błahe sprawy, skoro ważniejsza jest pełna dyspozycyjność.

63 L. Suchanek, Mrowisko ludzkie czyli życie na najgorszym ze światów [w:] tegoż, Homo 
sovieticus..., op.cit., s. 280.

Ludność zamieszkująca Związek Zachodni to przedstawiciele byłych 
krajów zachodnich, którzy w wyniku ewolucji stworzyli społeczeństwo za- 
padoidów (okcydentoidów), które stało się dominujące we współczesnym 
świecie. To okcydentoidzi są twórcami Związku Zachodniego, to oni zgru
powali ludzkość w społeczeństwie globalnym. Nie zostali wybrani do roli 
rządzącego społeczeństwą ich pozycja jest bowiem zrozumiała sama przez 
się - nikt inny do tego się nie nadaje. To wszystkie inne narody naśladują 
ich, chcą zyskać taki sam podziw, w pewnym sensie zazdroszczą im, 
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a przede wszystkim usilnie chcą stać się jednymi z nich. Ponieważ jest to 
trudne do spełnienia, często ku okcydentoidom skierowana jest nienawiść. 
Jak pisze L. Suchanek, „stanowiąca dogmat ideologiczny idea globalizacji 
w płaszczyźnie moralnej realizuje się poprzez naśladownictwo okcydento- 
idów przez pozostałe grupy cywilizacyjne i narody. (...) do pełnej identyfi
kacji i asymilacji nie dochodzi, stanowiłoby to bowiem zagrożenie dla he- 
gemonistycznej rasy panów”64. Okcydentoidzi to swego rodzaju rasa panów, 
którzy dzielą się na dwie odmiany: natów i sz tuków. Jest to związane ze spo
sobem ich poczęcia, tzn. ci pierwsi są zrodzeni w sposób naturalny, ci drudzy 
- w sposób sztuczny. Społeczeństwo globalne nie należy jednak do jednoli
tych. Chociaż przeważającą jego część stanowią okcydentoidzi, to poczesne 
miejsce wśród nich zajmują również dwie grupy ludzi: nieokcydentoidzi 
i typy mieszane. Podziały wśród ludności dokonują się na każdym poziomie 
społeczności i nie są one charakterystyczne dla określonej grupy. Hierarchia 
występuje nawet pośród najuboższej części społeczeństwa - wśród tych 
biednych znajdują się jeszcze biedniejsi. W obrębie tych podziałów istotnym 
jest wyróżnienie dwóch skrajnych poziomów - tj. superpoziom i poziom 
odrzutów.

64 Tamże, s. 281.

Społeczeństwo Związku Zachodniego, choć uważało się za lepsze niż je
go przodek, wcale nie jest lepiej wykształcone, nie wie też więcej na temat 
własnej historii, która w porównaniu z historią Zachodu jest stosunkowo 
młoda. Tak więc trudno mówić o poziomie społeczeństw uważanych za le
piej rozwinięte, skoro poziom społeczeństw wcześniejszych był równie niski. 
I choć - jak pisze w Globalnym czlekowisku Zinowiew - pod koniec XX 
wieku wiele osób w Stanach Zjednoczonych, Francji czy Niemczech nie 
potrafiło czytać i pisać, nie przeszkadzało to w osiągnięciu przez te kraje 
sukcesów w dziedzinie ekonomii czy kultury. Zwyciężyły one nad krajami 
komunistycznymi, które chlubiły się tym, że 100% ich obywateli posiadło 
umiejętność pisania i czytania. We współczesnym świecie taka umiejętność 
nie jest już wyznacznikiem kultury i wykształcenia, niekiedy nawet okazuje 
się wręcz zbędna, gdyż do tego celu służą odpowiednio zaprogramowane 
urządzenia.

W swojej powieści Zinowiew przedstawia wizję świata przyszłości, który 
tak naprawdę niewiele różni się od świata sprzed upadku komunizmu. Wciąż 
utrzymuje się podział na kraje, które pełnią rolę mocarstw (czy też supermo
carstw) i tych, które są im podporządkowane. Odpowiednikiem Stanów 
Zjednoczonych w książce Zinowiewa jest Wielki Zachód. Zinowiew zazna
cza, że futurolodzy minionej epoki całego zła ludzkości dopatrywali się 
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w wielkich skupiskach ludzkich, w dużych miastach, których liczba miesz
kańców przekracza 5 milionów. Stworzony w całości przez ludzi Wielki 
Zachód (tu wyraźna analogia do rosyjskiego „sztucznego” Sankt-Peters- 
burga), ma charakter megapolis - państwa, w którym liczba mieszkańców 
przewyższyła 50 milionów. Zamiłowanie do wielkich miast, charaktery
styczne dla społeczeństwa amerykańskiego, w tym miejscu jest najbardziej 
widoczne. Jak znany wszystkim XX-wieczny Nowy Jork był symbolem 
Ameryki i potencjalnego dobrobytu czy też raju na ziemi dla wielu miesz
kańców innych, mniej rozwiniętych krajów, tak w powieści Zinowiewa ta
kim miejscem jest właśnie Wielki Zachód. Odwzorowujący Stany Zjedno
czone „Wielki Zachód skoncentrował w sobie w »najczystszej« postaci 
wszystko, co jest najbardziej charakterystyczne dla społeczeństwa typu za
chodniego” (s. 217), stał się laboratoryjnym wręcz modelem Zachodu . Tak 
jak społeczeństwo zachodnie starego typu nie stanowiło jednolitej masy, tak 
i tu rozpada się na wiele mniejszych warstw. Jedną z nich jest tzw. Nowy 
Zachód, miejsce zamieszkania średniej warstwy społeczeństwa zachodniego. 
Początkowo w promieniu 200 kilometrów od Zachód-City zabronione było 
zagospodarowywanie terenu, który miał służyć jako miejsce odpoczynku, 
relaksu dla społeczeństwa. Miejsce to przekształcono w park. Ponieważ jed
nak przybrał on bardzo atrakcyjną formę, stał się celem wizyt wielu ludzi 
z różnych zakątków. Tak więc musiała powstać baza turystyczna, co z kolei 
doprowadziło do stworzenia wielu udogodnień zgodnie ze współczesnymi 
wymogami cywilizacyjnymi. Zbudowano nowe autostrady, drogi, hotele. 
Tym sposobem zmieniono zupełnie charakter tego miejsca. Do Zachód-City 
przeniosły się urzędy, banki i całe życie kulturalne. Wielki Zachód stał się 
symbolem dobrobytu; to właśnie tu zgromadzili się nie tylko najbogatsi, ale 
też najbiedniejsi. Tak więc społeczeństwo Wielkiego Zachodu stanowi wie
lonarodowościowy zbiór. Pierwszymi jego mieszkańcami byli uchodźcy (co 
charakterystyczne w kontekście historii XX wieku, gdzie - jak pamiętamy - 
na Zachód wyemigrowały tysiące mieszkańców Europy Wschodniej i krajów 
mniej rozwiniętych) z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Później 
sytuacja zmieniła się do tego stopnia, iż pod względem różnorodności 
mieszkańców Wielki Zachód przewyższył Stany Zjednoczone, w których do 
tej pory następował najszybszy rozwój charakteryzujący się powstawaniem 
ogromnej liczby banków, przedsiębiorstw, firm i gdzie życie towarzyskie 
gwiazd przyciągało największą uwagę. Jak pisze Zinowiew: „Wcześniej 
Stany Zjednoczone biły rekordy pod względem monumentalności. Teraz rolę 
tę przejął Wielki Zachód. Tu znajduje się największa ilość bogatych i naj- *

65 Patrz: L. Suchanek, Homo sovieticus..., op.cit., s. 282; tłum. L. Suchanek.
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więcej bezdomnych, prostytutek, samotnych, chorych psychicznie, tu najczę
ściej dokonuje się gwałtów, zabójstw, kradzieży (...)- krótko mówiąc, zja
wisk charakterystycznych dla społeczeństwa zachodniego” (s. 215)66 67. Tak 
głęboki podział społeczeństwa dowodzi, że nie spełniły się zapowiedzi utopi
stów, którzy głosili równość. Nastąpiła sytuacja odwrotna, ludzkość została 
konsekwentnie podzielona. Nowy świat zamiast zmienić się na lepsze, stał 
się pełen absurdu, wynaturzeń, a jego charakter dowodzi, że dla człowieka 
jako jednostki miejsca w nim brak87.

66 Tłum. L. Suchanek.
67 Patrz: L. Suchanek, Homo sovieticus..., op.cit., s. 282.

Wielki Zachód to nie tylko miejsce, w którym mieszka najbogatsza część 
społeczeństwa. Jako miejsce wielkich kontrastów Wielki Zachód jest posia
daczem -jak pisze autor - najbardziej „slumsowatych” slumsów na planecie. 
Ich opis jest najdokładniejszy w rozdziale zatytułowanym Piekło (s. 269- 
-272), w którym możemy się zapoznać z historią powstania tego strasznego 
miejsca. Powszechnie slumsy kojarzą się ze starymi, zrujnowanymi domami 
czy wręcz barakami. W świecie Zinowiewa slumsy są nowe. Powstały 
w budynkach stworzonych pierwotnie dla nowych, ale bogatych mieszkań
ców Wielkiego Zachodu. Powstała nawet nowa dziedzina nauki, nazwana 
slumsologią. Wśród mieszkańców tego miejsca, zresztą jak w każdym innym 
rejonie, wytworzyła się specyficzna struktura społeczna podobna do struktu
ry grup przestępczych. Mieszkańcy tego rejonu wzbudzają strach nawet 
wśród policji, która tam nigdy nie interweniuje. Najbardziej interesującym 
miejscem w tym rejonie jest specyficzny targ dusz. Jest to kolejny dowód na 
brak prawdziwej wolności tam, gdzie podobno według innych jest jej naj
więcej. Sprzedaż tzw. materializowanych ludzkich dusz przypomina pchli 
targ, jakich wiele w każdym mieście, z tą tylko różnicą, że jeśli sprzedaż 
rzeczy używanych jest całkowicie zrozumiała dla przeciętnego człowieka, to 
wymiana czy wręcz kolekcjonowanie ludzkich dusz jest wręcz zjawiskiem 
abstrakcyjnym. Jest to dowód, że w rzekomo wolnym kraju człowieka trak
tuje się nie tylko jak zwykły przedmiot, ale jak przedmiot, który można ulep
szać, zmieniać, a nawet wymieniać na inny. Człowiek i jego życie zostało 
sprowadzone do poziomu znaczków pocztowych czy innych rzeczy, które 
można kolekcjonować. Wśród kolekcjonerów panują swego rodzaju kryteria 
oceny danej duszy, np. są dusze bardziej poszukiwane, za które można 
otrzymać większą zapłatę. Można też duszę tak po prostu ulepszyć i sprzedać 
za wyższą kwotę.

Zinowiewowskie społeczeństwo XXI wieku boryka się z tymi samymi 
problemami co ludzkość XX-wieczna. Jest ono „nie mniej ułomne - pisze 
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L. Suchanek - niż jego dwudziestowieczni przodkowie. Przestępstwo stało 
się codziennością i normą życiową, ogarnęło wszystkie sfery rzeczywistości, 
przeniknęło do wszystkich warstw i środowisk”68. Jak pamiętamy, problem 
zmiany systemu wartości nurtował już A. Sołżenicyna. W swoim przemó
wieniu na Uniwersytecie Harvarda wyraźnie dawał do zrozumienia, że bar
dzo go niepokoi fakt, iż prawo, które powinno wpływać na zmniejszenie 
liczby przestępstw, nie tylko nie przeciwdziała im w żaden konkretny spo
sób, ale wręcz zachęca do nich69. Przestępczość jest normą życia współczes
nego człowieka. Nie chodzi tylko o to, że przestępczość jest duża, Zinowie
wa martwi fakt, iż społeczeństwo jest przestępcze ze swojej natury.

68 Tamże, s. 283.
69 A. CojDKeHHUBiH, Pevb e rapsapde, „BecTHHK PXJJ” 1978, ATal25; tłum, poi.: A. Sołżeni

cyn, Zyj bez kłamstwa..., op.cit., s. 112.

Stany Zjednoczone jako wzór demokracji i kapitalizmu miały wielki 
wpływ na kraje europejskie, a po II wojnie światowej amerykanizacja stała 
się strategią USA. Taką samą rolę u Zinowiewa spełnia Wielki Zachód, który 
od momentu swoich narodzin był porównywany z Ameryką. Po swoim po
wstaniu Wielki Zachód również zaczął wpływać na inne kraje zachodnie, ale 
w tym jednym punkcie wszelkie analogie ze Stanami się kończą. W dalszej 
kolejności występują jedynie różnice. Wielki Zachód - pisze Zinowiew - 
powstał nie jako odrębna część społeczeństwa zachodniego czy jego przeci
wieństwo, ale był produktem, który skoncentrował w sobie najsilniejsze 
cechy społeczeństwa zachodniego. Ponieważ Wielki Zachód powstał w ob
rębie Zachodu-City, nie były to narodziny czegoś nowego, ale w pewnym 
sensie apoteoza starego, dobrze znanego w świecie porządku społecznego. 
Jest ono jednak pokazane w powieści w krzywym zwierciadle, które ukazuje 
zarówno jego dobre, jak i złe cechy w postaci przerysowanych faktów.

Społeczeństwo komunistyczne dla większości było tożsame z ciągłą kon
trolą sprawowaną przez władze państwowe i brakiem wolności osobistej. Jak 
się okazuje, pozornie wolni mieszkańcy Zachodu również dostrzegali 
w swoim życiu ogromne wpływy rządzących. W Globalnym człekowisku 
A. Zinowiew przedstawił przejaskrawiony obraz takiego społeczeństwa. 
Bohaterów swojego utworu pisarz umiejscowił w instytucji naukowej, która 
nosi nazwę Centrum Mózgowego i działa przy Najwyższym Kongresie. 
Osoby tam zatrudnione mają na celu wypełnianie zadań zlecanych przez 
władzę. Zinowiew, sam mający problem ze znalezieniem pracy, musiał po
święcić temu zagadnieniu sporo uwagi. Głównym bohaterem, a zarazem 
nośnikiem idei zawartych w utworze uczynił młodego pracownika o imieniu 
Al-Z-29-10-22. Symbole identyfikujące go spośród innych podobnych mu 
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osobników oznaczają pierwsze litery imienia, kolejne - pierwszą literę na
zwiska pisarza, a liczby - datę urodzenia. Zinowiew zauważa, że maniera 
określania ludzi identyfikatorami ma swoją genezę w Stanach Zjednoczo
nych, w których na porządku dziennym jest nazywanie wszystkiego, łącznie 
z własnym prezydentem, skrótami czy symbolami. Symbole w Centrum 
Mózgowym służą Służbie Identyfikacyjnej do sprawdzenia danych, czy też 
do obliczenia wskaźnika lojalności bądź określenia statusu społecznego.

Często mieszkańcom Zachodu zarzuca się powierzchowność w zachowa
niu. Według reguł rządzących światem przedstawionym przez Zinowiewa 
nie jest to całkowicie zgodne z prawdą. Ustami swojego bohatera pisarz 
przekazuje, iż „świat wewnętrzny współczesnego mieszkańca Zachodu jest 
tylko koncentracją uśmiechu od ucha do ucha według przykładu Hollywo
odu” (s. 39). Zachowanie takie jest organicznie przynależne do obowiązują
cych powszechnie norm, wystarczy więc choćby nieznacznie je zmienić, aby 
inni od razu się zorientowali, że coś jest nie w porządku, a to stwarza poten
cjalną przyczynę nieotrzymania awansu czy wręcz utraty pracy. Aby szano
wać pracę, trzeba być jej w pełni świadomym, wypełniać swoje obowiązki 
w celu uzyskania lepszych efektów i tym samym w celu podniesienia warto
ści własnej osoby, a co za tym idzie zdobycia sobie szacunku wśród 
zwierzchników. Jak pamiętamy, system komunistyczny nie motywował do 
tego, by wkładać wiele wysiłku w wykonywaną pracę. Tak więc praca uległa 
kryzysowi wartości, nie stymulowała do życia. Wiadomo było, że każdemu 
przysługuje posada, toteż powszechnie ludzie nie szanowali pracy. Dopiero 
po zmianie systemu nastąpiły diametralne zmiany w tym zakresie. Praca 
stała się poszukiwanym dobrem, które wymaga nie tylko odpowiednich 
kwalifikacji, ale też pokory70.

70 Na temat etosu pracy zobacz: L. Suchanek, Człowiek w zaprogramowanym świecie. An
tropologiczna wizja Aleksandra Zinowiewa [w:] Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej, 
pod red. L. Suchanka, Kraków 1998, s. 145-160.

Brak własnego ja i ubezwłasnowolnienie przez system doprowadziły do 
tak skrajnych przypadków, iż ludzie nie posiadają właściwie nic własnego. 
Sam Al nie ma nawet swojego wyglądu - jest stworzony na wzór jednego 
z aktorów filmowych. W tym świecie nie zdarza się również, aby ktoś zainte
resował się drugim człowiekiem, jego duszą. Wiedza o innych jest niepo
trzebna. Ewentualnie wszystkiego można się dowiedzieć o drugim człowie
ku, wykorzystując pomoc urządzeń skonstruowanych specjalnie do tego celu. 
Wystarczy jedynie poznać status społeczny jednostki, aby przyporządkować 
ją do grupy podobnych jej osób. I chociaż w założeniu każdy człowiek po
winien być indywidualnością, to okazuje się, że w opisywanym świecie cha
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rakterystyczne jest jednak ujednolicenie zarówno w zakresie ubioru, jak i 
zachowania. Bo chociaż każdy z nas uważa się za jednostkę niepowtarzalną, 
to zarazem jest członkiem pewnej społeczności (czyli żyje między jemu 
podobnymi indywidualnościami).

Przedstawienie życia danego człowieka również nie jest adekwatne z rze
czywistością. Nie ukazuje się kogoś takim, jaki jest naprawdę, ale takim, by 
było to zgodne z panującymi tendencjami. Prawdziwe życie jest tak szare 
i nieciekawe, że ukazane w sposób zgodny z prawdą nikogo by nie zaintere
sowało. O tendencyjności środków masowego przekazu pisał także A. Soł
żenicyn, który w przemówieniu w Uniwersytecie Harvarda poruszył kwestię 
przedstawiania przez prasę i telewizję wydarzeń wybieranych zgodnie 
z oczekiwaniami, ale tak do końca nie wiadomo, czyimi. Nie chodziło 
wszakże o oczekiwania odbiorcy, lecz o gust właściciela danej stacji telewi
zyjnej czy gazety. Jest to kolejny przykład rzekomej wolności, tak wychwa
lanej i tak niedostępnej w byłych krajach komunistycznych.

Kolejne zagadnienie poruszane przez Zinowiewa, a wcześniej również 
przez A. Sołżenicyna, dotyczy zjawiska nieograniczonego postępu charakte
rystycznego dla cywilizacji zachodniej. Zinowiew pisze, że właśnie teraz 
nastąpiła era wielkiego postępu (w zakresie technologii). Ale w jakim celu 
stworzono samochody mogące rozwijać prędkość np. 500 km/godz., jeśli 
największa prędkość, z jaką można się poruszać na autostradzie, to 200 
km/godz.? Tak więc działania służące jedynie wykazaniu się w jakiejś dzie
dzinie, a ponadto nieuzasadniona chęć naśladownictwa jest, według pisarza, 
pozbawiona sensu. To samo dotyczy miniaturyzacji telefonów, odbiorników 
telewizyjnych czy radiowych.

W czasach kiedy pogoń za dobrami materialnymi zdominowała ludzkość, 
człowiek jako jednostka stracił swoją wartość. Dopóki jeszcze jest się przy
datnym dla innych, dopóty można liczyć na pewne zainteresowanie. Jednak 
każde niepowodzenie skazuje człowieka na samotność i niechybne zapo
mnienie - Zinowiew przytacza przykład historii pewnego człowieka, który 
zmarł w samotności i został odnaleziony zupełnie przypadkowo po siedem
dziesięciu latach od śmierci. Można więc śmiało wyciągnąć wniosek, iż 
współczesna cywilizacja skazuje na samotność każdego - jest to cywilizacja 
samotnych - stała się ona integralną częścią natury człowieka. Tak więc 
człowiek jest sam pośród innych. W czasach komunizmu sytuacja była po
dobna, z tą tylko różnicą, że w głównej mierze ludzie bali się władzy, bo za 
sprzeciwienie się jej groziła śmierć bądź zesłanie do obozu pracy.

Komunizm przyniósł ludziom gwarancję posiadania minimum niezbęd
nego do życia, pracę aż do emerytury, nadzieję na poprawę życia. Rosjanie 
w swojej naturze woleli „być” niż „mieć”. W zupełności wystarczało im to, 
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co zapewniało państwo, w zamian zaś zajmowali się rozwojem intelektual
nym, próbowali stworzyć system innych wartości niż tylko materialne. Ska
pitulowali jednak przed grupą ludzi, która była zwolennikiem „mieć”. W ten 
sposób nastąpił rozpad tzw. duszy rosyjskiej, mentalności, a w ślad za tym 
rozpad całego narodu rosyjskiego.

Jak w poprzednich swoich utworach Zinowiew nie opisywał konkretnej 
jednostki ludzkiej, tak i w Globalnym człekowisku nie zajmuje się analizą 
pojedynczego człowieka. Interesuje go przyszłe społeczeństwo jako cało
ściowy organizm ludzki w danym systemie politycznym, przy czym trzeba 
podkreślić, że jest to organizm osadzony w kontekście kolejnej struktury, 
jaką tworzy dominujący system polityczny. Struktury te, ściśle ze sobą po
wiązane, nie mogą poprawnie funkcjonować jako oddzielne jednostki. Tak 
więc człowiek u Zinowiewa to jedynie część składowa większego porządku.

Przedstawiając w swoim dziele wizję społeczeństwa przyszłości, Zino
wiew w sposób ironiczny dokonuje podsumowania epoki komunizmu, która, 
zakładając istnienie społeczeństwa idealnego, podporządkowała je sobie. 
Zinowiewowskie społeczeństwo XXI wieku niewiele różni się od tego, które 
było przez wielu tak krytykowane i uznane za wypaczone. Nowe społeczeń
stwo to skrajne przeciwieństwo porządku komunistycznego. Oprócz licznych 
cech wspólnych, takich jak np. zdominowanie przez władzę odgórną, narzu
cenie przez nią woli, a także strach przed nią, różnica jest tak naprawdę jedna 
- w XX wieku rolę dominanta pełnił komunizm, obecnie - jest nią kapita
lizm w karykaturalnym wydaniu. Zinowiew chce udowodnić, iż żaden 
z „idealnych” systemów nie jest dobry dla człowieka. Socjalizm był postrze
gany przez wielu jako uwieńczenie postępu, jako najlepsza koncepcja, która 
w założeniach jej twórców miała być wprowadzona w życie w większości 
krajów. Będąc z góry narzuconym systemem, komunizm spotkał się z kryty
ką, był utożsamiany z najgorszym etapem w historii świata. Biorąc pod uwa
gę takie przedstawienie tego idealnego systemu, nie dziwi fakt, iż najwięk
szym pragnieniem ludzi wtedy żyjących była chęć uwolnienia się od niego. 
Gwałtowne przemiany, jakie dokonały się wśród narodów żyjących pod 
jarzmem komunizmu, spowodowały, iż zachłyśnięto się wolnością i tym 
wszystkim, co kiedyś było niedostępne bądź zakazane. M. Kuniński w arty
kule Historiozofia żywiołowa a upadek komunizmu konstatuje, iż „społeczeń
stwa zatrzymane w swym rozwoju muszą niejako przeżyć, choć w przyspie
szonym tempie to, co w świecie zachodnim dawno się zakończyło, muszą 
przejść przez nacjonalizm, nasycić się nim po to, by go odrzucić, muszą 
powrócić do religii lub trwać przy niej jeszcze przez jakiś czas, by także 
pozostawić ją na boku, muszą ulec żywiołowi rynku, by doznawszy jego 
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dobrodziejstw i kaprysów, poddać go rozumnej kontroli”71. Pogląd ten 
w pełni pokrywa się z rzeczywistością krajów postkomunistycznych, które 
nie wiedząc, co jest tak naprawdę dla nich dobre, chcą spróbować wszystkie
go, co kojarzy się im z dobrodziejstwami cywilizacji zachodniej, demokracją 
i liberalizmem.

71 M. Kuniński, Historiozojia żywiołowa a upadek komunizmu [w:] Czy historia może się 
cofnąć?, op.cit., s. 15.

72 Patrz L. Suchanek, Homo sovieticus..., op.cit., s. 137.
73 Tamże, s. 139.

Przedstawiając w swej książce model społeczeństwa przyszłości, Zino
wiew pozostaje wiemy swojej teorii komunizmu, która zakładała, powołując 
się na założenia koncepcji antropologicznej, że człowiek, będąc istotą spo
łeczną, ulega wpływowi działań komunalności, która aksjologicznie jest 
neutralna - nie jest absolutnie dobra ani absolutnie zła72. Człowiek żyjący 
w warunkach komunalności podlega jej działaniu, ale nie jest ograniczony 
dobrami zrodzonymi przez cywilizację. Priorytetowymi wartościami w wa
runkach komunalności, determinującymi życie ludzi, nie są ani moralność, 
ani religia, ani też prawo czy humanizm. Najważniejsze miejsce zajmuje 
sfera materii, która zdominowała sferę ducha. Człowiek radziecki nie mógł 
więc mieć rozbudowanych potrzeb rozwoju duchowego, gdyż narzucona 
przez państwo ideologia zabraniała tego. Obraz nowego społeczeństwa, za
prezentowanego w Globalnym czlekowisku, nie różni się zasadniczo od ra
dzieckiej rzeczywistości. Także tu widoczna jest ciągła pogoń za dobrami 
materialnymi, niepewność każdego następnego dnia, a religia traktowana jest 
przez mieszkańców jako element ideologii państwowej. Świadczą o tym 
słowa opisujące proces kształtowania świadomości religijnej, która jest po
strzegana jako jeden ze sposobów okcydentalizacji społeczeństwa - Jest to 
także szkoła rozwoju w nas cech zapadnizacji” (s. 74). System nie pomagał 
w kreowaniu indywidualności jednostki, jaką był człowiek, wręcz przeciw
nie: system „powoduje deprawację, wywołaną chęcią totalnego zawładnięcia 
człowiekiem”73.

Wśród mieszkańców Związku Zachodniego przeprowadzono ankietę, 
w której zadano pytanie, w jakim świecie chcieliby żyć. Odpowiedź była 
zaskakująca chyba również dla nich samych, gdyż większość opowiedziała 
się za życiem w takim świecie, gdzie gwarantowana byłaby praca, mieszka
nie, a przede wszystkim ludzkie stosunki w pracy czy pomiędzy innymi 
członkami społeczeństwa. Jak się okazuje, nie jest to nic nowego. Takie 
warunki były rzeczywistością jeszcze całkiem niedawno, czyli w XX wieku 
w społeczeństwie komunistycznym, od którego większość za wszelką cenę 
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chciała się uwolnić. Czyżby więc idealne społeczeństwo zachodnie także nie 
spełniało oczekiwań? Wziąwszy pod uwagę wynik przeprowadzonej ankiety 
i oczekiwania pytanych, nasuwają się dwa wnioski: czy do tej pory nie zaist
niał jeszcze idealny system, a może był nim komunizm?

Wspomniany już M. Kuniński stawia retoryczne pytanie, które zawiera 
istotę problemu zajmującego badaczy: czy społeczeństwa postkomunistyczne 
w swojej chęci dorównania Zachodowi nie spotkają na swej drodze tego 
właśnie cywilizowanego, liberalnego Zachodu, „nie natkną się nań na swojej 
drodze, jak zdąża w przeciwnym kierunku, w poszukiwaniu swoich narodo
wych interesów i narodowych mitów. Wówczas, być może, zatrzymają się na 
swej drodze, zaskoczone niezwykłością tego spotkania”74.

74 M. Kuniński, Historiozofia żywiołowa a upadek komunizmu, op.cit., s. 25.
75 A. 3uHOBbeB, Kyda Mbi udeM? [w:] tegoż, I7ocmKOMMyHucmuNecKa» Poccuu, op.cit., s. 13.

W ciągu zaledwie kilku lat, które upłynęły od czasu postawienia tego 
pytania, powstaje Globalne człekowisko, które częściowo na nie odpowiada. 
Tak więc wizja przyszłego świata w wydaniu Zinowiewa pokrywa się 
w części z tym, co przewiduje M. Kuniński. Zinowiew, zakładając, że świat 
XXI wieku przyjmie taką formę jak w powieści, dowodzi, iż naśladowanie 
innego systemu politycznego wcale nie okaże się wybawieniem dla krajów 
postkomunistycznych, gdyż te, w swoim dążeniu do doskonałości, zagubią 
się na drodze do tak upragnionej wolności.

A. Zinowiew, tak jak A. Sołżenicyn, nie pozostał na Zachodzie i w 1999 
roku powrócił do Rosji. Pogłębiające się rozczarowanie propagowaną przez 
Zachód ideologią stało się przyczyną zmiany przekonań pisarza. Zinowiew 
stwierdza bowiem, że komunizm był ideologią przyjazną człowiekowi. 
I chociaż wiele osób uważa komunizm za źródło zła, to pisarz dowodzi, że 
„zalety komunizmu nie są zauważane, kiedy żyjesz w jego warunkach stale. 
Stają się widoczne dopiero wtedy, kiedy na własnej skórze odczuje się 
wszystkie cuda kapitalizmu”75.





Władimira Maksimowa spojrzenie 
na Zachód i Amerykę

Lew Samsonow (1930-1995) - tak brzmi prawdziwe nazwisko kolejnego 
pisarza, któremu nie były obce problemy własnej ojczyzny i jej mieszkań
ców. Wywodząc się z rodziny robotniczo-chłopskiej, sam przyznaje, iż 
pierwsze lata życia spędził wśród najniższych warstw społecznych1, nie było 
żadnych przesłanek, aby przypuszczać, iż w przyszłości stanie się on znanym 
pisarzem, „który na Zachodzie sławą niemal dorównał Sołżenicynowi”2. 
Nowe imię i nazwisko, Władimir Jemieljanowicz Maksimów, którym posłu
giwał się przez resztę życia, związane było z dalszymi dziejami przyszłego 
pisarza, który, zafascynowany twórczością Maksyma Gorkiego, opuścił dom 
rodzinny i rozpoczął wędrówkę po Związku Radzieckim. Lata 1945-1950 
spędza w przytułkach i koloniach dla małoletnich przestępców; właśnie 
w jednym z domów dziecka nadano mu imię i nazwisko, którymi posługiwał 
się w życiu prywatnym i jako autor książek. Jednakże wpływ pisarstwa Gor
kiego na tym etapie życia młodego Maksimowa się skończył i pisarz zaczął 
odchodzić od ideałów swojego wzoru, natomiast coraz bliższym autorytetem 
duchowym stawał się dla niego inny pisarz rosyjski, Fiodor Dostojewski 
Jako ten - pisze K. Duda - który zwiastował nadejście miłosierdzia nawet 
po długich okresach trwania nihilizmu i poniżenia”3.

1 /J. Dna, BjiaduMup MaKCUMoe [w:] J\. Dna, Secedbt e uszhohuu. PyccKoe Jiumepamypnoe 
3apy6e3Kbe, MocKBa 1991, s. 253.

2 A. Wołodźko, Człowiek wobec historii. O twórczości Władimira Maksimowa [w:] A. Wo
łodźko, Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej emigracji, Warszawa 1995, s. 81.

3 K. Duda, Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Kraków 2001, s. 12-13.
4 A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji..., op.cit., s. 83.

Debiut W. Maksimowa przypadł na lata pięćdziesiąte. Utwory wówczas 
pisane to przede wszystkim liryka. Pierwszy tom jego wierszy przygotowany 
do druku w 1954 roku został wstrzymany przez cenzurę, kolejny, noKOJtewue 
Ha nacax {Pokolenie na warcie), nie wzbudził zainteresowania4, gdyż na tle 
ówczesnej produkcji literackiej nie odznaczał się niczym szczególnym. 
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Zresztą - jak pisze autorka monografii pisarza - „sam autor nazwie swoje 
wiersze cyniczną kopiejką, zarabianiem na życie”5.

5 K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 20.
6 K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 25.
7 Tamże, s. 30.
8 Podaję za A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji..., op.cit., s. 85.

Jako prozaik Maksimów zadebiutował w 1961 roku opowiadaniem Oży
wiamy ziemię (Mbi oóotcueaeM 3eMJiK>), opublikowanym w almanachu „Ta- 
russkije Stranicy”, którego redaktorem był Konstantin Paustowski. Ożywia
my ziemię i kolejny utwór - A człowiek żyje (JKue uejioeek) stały się począt
kiem prawdziwej pracy literackiej pisarza i zarazem umożliwiły mu członko
stwo w Związku Pisarzy Radzieckich.

Siedem dni tworzenia (CeMb dueu meopenwi) to z kolei powieść, która 
stała się przyczyną problemów pisarza z władzą i ze Związkiem Pisarzy 
Radzieckich. Utwór ten stanowił dowód, iż Maksimów nie zaakceptował 
komunizmu jako dominującej ideologii. Zwłaszcza trzecia część tej powie
ści, zatytułowana Dziedziniec pośrodku nieba (Jjeop nocpedu ne6a), wywo
łała wiele kontrowersji i nie została wydrukowana w ZSRR6.

Pisarza wykluczono ze Związku Pisarzy Radzieckich w 1973 roku. Po
czątkowo dostał naganę w związku z faktem, iż wraz z kilku innymi pisa
rzami podpisał w 1968 roku list w obronie osadzonych za antyradziecką 
działalność takich twórców, jak: J. Gałanskow, A. Dobrowolski i A. Gin
zburg. Najwyższy wymiar kary przewidziany przez Związek Pisarzy Ra
dzieckich Maksimów otrzymał w 1973 roku, kiedy został usunięty z listy 
członków. Prawdziwym powodem tego posunięcia stało się opublikowanie 
powieści Siedem dni tworzenia.

Do emigracji - jak pisze K. Duda - pisarz został zmuszony7 i w 1974 ro
ku opuścił kraj. Zamieszkał w Paryżu, gdzie zajął się pisaniem, a także reda
gowaniem kwartalnika „Kontinient”. Pośród rosyjskiej emigracji Maksimów 
był postacią kontrowersyjną. Znane są jego dyskusje z A. Sołżenicynem, 
z którym spierał się o losy Rosii, i A. Siniawskim, nie szczędził również 
gorzkich słów wielu emigrantom8.

W dorobku literackim pisarza znajdujemy również dramaty, a także bo
gatą publicystykę, wśród której wyróżnia się Saga o nosorożcach (Caea 
o Hocopozax).

Wyjazd Maksimowa na Zachód nastąpił prawie równocześnie z ekspulsją 
A. Sołżenicyna. Jego przyjazd nagłośniono w mediach, tak więc uwaga Za
chodu została skierowana na Wschód, z którego pochodził także Maksimów. 
Zainteresowanie Rosją było wówczas dość duże, w związku z tym pisarz 
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„został niejako zobligowany do zajęcia pozycji działacza politycznego 
(...)”9. Jak sam przyznawał w swoich wypowiedziach, nie czuł się dobrze 
jako emigrant.

’ K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 30-31.
10 fi óei Poccuu - nutmo, „Hani coBpeMeHHHK” 1993, nr 11, s. 161.
11 K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 31.
12 T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917- 

-1996), Wrocław 1999, s. 215, cyt. za: K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 32.
13 K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 32.
14 Szerzej na temat historii „Kontinientu” patrz: L. Suchanek, „Kohthhcht” 1999, N° 100, 

„Slavia Orientalis” 2000, nr 1; a także K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 31-36.

W wywiadzie udzielonym Wiaczesławowi Morozowowi dla miesięcznika 
„Nasz Sowremiennik”10 powiedział, że czuje się wygnańcem politycznym. 
Dało się to zwłaszcza odczuć w zwykłym życiu, kiedy nawet podróż za gra
nicę utrudniała konieczność zdobycia wizy, a jako posiadacz paszportu wy
gnańca politycznego Maksimów nie miał ani prawa głosu, ani tych wszyst
kich praw, które posiada obywatel Francji. Z drugiej, emocjonalnej strony 
nie czuł się jednak emigrantem. Jego życie na emigracji wypełniała tęsknota 
za Rosją, żył jej problemami, nie był mu obojętny los kraju. Duchowo cały 
czas przebywał w Rosji, był z nią związany, a o jej fizycznej nieobecności 
świadczył tylko paryski adres pisarza.

Jak już wspomniano, oprócz działalności pisarskiej w Paryżu Maksimów 
zajął się wydawaniem i redagowaniem pisma „Kontinient”. Jak pisze 
K. Duda, „marzeniem emigranta było jednak nie jeszcze jedno pismo rosyj
skie, ale organ skupiający przedstawicieli wszystkich krajów europejskich 
(...), a także nawiązanie konstruktywnego dialogu z Zachodem”11. Pomysło
dawcą tytułu czasopisma był A. Sołżenicyn, który równocześnie odegrał 
znaczącą rolę w założeniu tego pisma. „(...) jesteśmy, Europa Wschodnia 
i Zachodnia, dwiema połowami jednego kontynentu i powinniśmy się usłyszeć 
i zrozumieć nawzajem, dopóki nie jest za późno”12. Tak interpretuje się tytuł 
czasopisma, które na lata stało się „kontynentem zdrowego rozsądku, konty
nentu sprzeciwu wobec wszelkiej przemocy, wreszcie - kontynentem propa
gowania kultury”13. Nowy periodyk stał się więc miejscem, w którym druko
wano teksty beletrystyczne, a także publicystyczne i krytycznoliterackie14.

W. Maksimów nie mógł pogodzić się z przymusowym wyjazdem na Za
chód. Stosunek do tej nowej sytuacji, swoje zdanie na temat emigracji i jej 
skutków pisarz wyraził najgłębiej w publicystycznej części swej twórczości. 
Zresztą-jak zauważa krakowska badaczka - „emigrant czuł się zobligowa
ny do wypowiadania się na tematy polityczne, społeczne w formach innych 
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niż literatura piękna: publikacjach prasowych, wywiadach radiowych i tele
wizyjnych, wystąpieniach na konferencjach i sympozjach”15 16 17. Publicystyka 
pisarza została zawarta w dwóch tomach: dziewiątym (uzupełniającym) jego 
Dzieł zebranych'6, a także w tomie zatytułowanym Samounicestwienie (Ca- 
Moucmpeójienue)'1. Taka droga dotarcia ze swoimi przesłaniami do czytelni
ka była według pisarza najlepsza, gdyż, wyrażając swoje poglądy w sposób 
niezawoalowany i bezpośredni, mógł je przekazać szerszemu kręgowi osób.

15 K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 195.
16 B. MaKCHMOB, CoópaHtie cotUHeHuu a bocomu moMax. Tom deanmbiu (donoJiHumejibHbiu). 

riyójiutfucmuKa, MocKBa 1993. Cytuję według tego wydania, w nawiasie podaję numer stronicy.
17 B. MaKCHMOB, CaMOucmpeójieHue, MocKBa 1995.
18 K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 196.
19 B. MaKCHMOB, Caza o Hocopoeax [w:] B. MaKCHMOB, CoSpame coiuhchuu e aocbMu 

moMax. Tom deanmbiu (donojiHumejibHbiu). nyójtuyucmuKa, MocKBa 1993.
20 Patrz: K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 197. Szerzej na ten temat patrz również: 

K. Pietrzycka-Bohosiewicz, W poszukiwaniu autentyzmu. Twórczość prozatorska Gieorgija 
Władimowa, Kraków 1999; L. Suchanek, Homo sovieticus. Świetlana przyszłość. Gnijący 
Zachód. Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa, Kraków 1999. Cytuję za K. Duda, Wiara i naród..., 
op.cit., s. 197.

W swej bogatej publicystyce Maksimów porusza różnorodną problema
tykę, którą można podzielić na trzy grupy tematyczne: Rosja a Zachód, Ro
sjanie na emigracji, postawa inteligentów rosyjskich wobec zachodzących 
przemian ustrojowych18. Ważne miejsce w pisarstwie Maksimowa, zarówno 
ze względu na poruszaną tematykę, jak i na formę wypowiedzi, zajmuje 
Saga o nosorożcach (Caza o nocopozax)'9. Jest to kolejny w literaturze 
światowej utwór, w którym pod postacią zwierząt skrywają się ludzkie wady 
i przywary. Prekursorem tego sposobu ostrzegania świata przed ludźmi był 
Ezop, a wśród późniejszych twórców wymienić należy chociażby I. Krasic
kiego, I. Krylowa, dalej G. Władimowa z jego Wiernym Rusłanem, A. Zino
wiewa, który w Przepastnych wyżynach ostrzega przed totalitaryzmem, jaki 
symbolizują szczury, a także pchły jako symbole antycywilizacji20. Jednym 
z takich utworów jest Nosorożec, dzieło E. Ionesco, które posłużyło Maksi- 
mowowi za wzór pamfletu Saga o nosorożcach. Utwór ten należy do popu
larnego nurtu, który obejmuje problematykę rozważań o niszczących czło
wieka epidemiach. W przypadku autora Sagi jest to choroba zwana nosoro- 
gacizną, obejmująca swoim wpływem cały ludzki organizm, trawiąca go od 
strony fizycznej i zabijająca moralność. Nosorogacizna to niemożność dotar
cia do wnętrza człowieka, przebicia się do jego ludzkich odruchów. Jak pisze 
autorka monografii o Maksimowie, twarda „skóra nosorożca”, objaw noso- 
rogacizny, to nic innego jak eufemizm zamknięcia się w sobie człowieka na 
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wartości wyższe, to określenie stanu, kiedy ludzie nie potrafią się ze sobą 
porozumiewać21, gdyż każdy jest zapatrzony we własne problemy i nie za
uważa drugiego człowieka.

21 K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 197.
22 V. Tismaneanu, Wizje zbawienia. Demokracja, nacjonalizm i mit w postkomunistycznej 

Europie, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2000, s. 21.

Pamflet Maksimowa zbudowany jest na zasadzie miniportretów inteli
gentów zachodnich: Włochów, Francuzów, Niemców, ale także mieszkań
ców byłych krajów komunistycznych: Polaków, Rosjan. Dzięki wprowadze
niu i rozwinięciu metafory „nosorożców” autor chce przekazać czytelnikowi 
prawdziwy obraz rzeczywistości zachodniej, mieszkańców krajów uważa
nych za idealne. Okazuje się, iż tak naprawdę sytuacja jest odmienna od tej 
uważanej za idealną. Zjawiska znane z krajów komunistycznych, postrzega
ne jako ich wymysł, na Zachodzie istnieją często w większym nasileniu. Jak 
pisze Maksimów, „cenzura, podział na swoich i obcych, bojkot wydawniczy 
i krytyczny, konformizm aż do bólu, wszystko to jedynie w szanowanym 
sosie demokracji” (s. 10) znane jest mieszkańcom krajów, w których wiodą
cą ideologią jest kapitalizm. Ludzie nie przepuszczają przez swą „grubą skó
rę” prawdy jako wartości najwyższej, nie chcą nawet dopuścić do siebie 
myśli, że totalitaryzm w Związku Radzieckim nie jest chorobą, którą można 
po prostu wyleczyć. Niepokojący jest zwłaszcza fakt, że to inteligencja za
chodnia jest najbardziej zamknięta na groźbę niebezpieczeństwa wywołane
go przez komunizm. Człowiek-nosorożec nie wybiega myślami w przy
szłość. Zdaje sobie sprawę z istniejącego niebezpieczeństwa, ale jest przeko
nany, że jest ono na tyle odległe, iż osobiście go nie dotyczy. Jeden z bohate
rów Sagi... stwierdza z rozdrażnieniem, że istnieją inne, ważniejsze proble
my niż GUŁag, komunizm, totalitaryzm - „na świecie jest jeszcze wiele 
cierpienia i smutku, nie tylko wasz. Fenomen GUŁagu nie może być uspra
wiedliwieniem biedy hinduskiej matki i jej gromadki dzieci. (...) nie wspo
minając już o Afryce Południowej...” (s. 13). Taki stereotypowy sposób 
myślenia nie dziwi, gdyż większość ludzi nie postrzega konsekwencji pew
nych zachowań, twierdząc, iż to ich nie dotyczy. Zauważają zło, ale u innych, 
i nie wyciągają żadnych wniosków, stojąc tylko na stanowisku obserwatora. 
Z drugiej strony, znany jest w myśli społecznej i politycznej mit na temat 
wyjątkowości własnego narodu, kraju, społeczeństwa. Zgodnie z tą tezą, 
żaden inny naród nie ucierpiał tak bardzo jak ten, do którego należy osoba 
podkreślająca tę szczególną tragedię. Nie może ona zrozumieć, dlaczego 
świat zewnętrzny przyjmuje z taką obojętnością wyjątkowy los jej narodu. 
Potrzebne są więc logiczne uzasadnienia, dzięki którym można określić 
swoją tożsamość22. Mity, o których wyżej wspomniano, zaliczane są do 
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postkomunistycznych mitologii zbawienia i traktowane jako surogaty ide
ologii. Mają one za zadanie ujednolicić publiczne dyskusje i stworzyć łatwy 
do zidentyfikowania wyznacznik tożsamości, według którego każdy stano
wić będzie część niezbyt precyzyjnie definiowanej wspólnoty etnicznej bądź 
politycznej. Zgodnie z takimi założeniami, prawa jednostki są minimalizo
wane, najważniejsza natomiast staje się potrzeba zachowania ponadindywi- 
dualnego etosu. Mity te głoszą idee zbiorowej winy i zbiorowej kary, dostar- 
czająjednoznaczne uzasadnienia przyczyn utrzymujących się trudności23.

23 Patrz: V. Tismaneanu, op.cit., s. 18-24.
24 Tłum. poi. cytuję według K. Dudy. Patrz: K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 199.
25 K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 199.

Popularna w Rosji wizja Zachodu jako ostoi spokoju, miejsca, w którym 
człowiekowi nic złego nie może się stać, gdzie panuje wolność w pełnym 
znaczeniu tego słowa, została przez Maksimowa obalona. Rozczarowały go 
zwłaszcza elity intelektualne, które okazały się głuche na problemy wystę
pujące na świecie; pisarz skarży się na „głuchotę duchową, ograniczenie 
ideologiczne, stadność socjalną” 4. Jeden z bohaterów tłumaczy pisarzowi, 
że jest „nieobiektywny, jak wszyscy emigranci” (s. 16). Za wzór podaje bra
ta, który jeździ w sprawach służbowych do Moskwy i nie zauważył, żeby 
tam działo się to, o czym emigranci opowiadają. „Pan - powiada bohater 
Maksimowa - jest od niedawna na Zachodzie i wszystko widzi jeszcze 
w różowym świetle. A tu mają miejsce rzeczy o wiele bardziej odrażające, 
niźli ten pański sławetny GUŁag” (s. 16). Na pytanie, jakie to są rzeczy, 
bohater podaje przykład „nieludzkiego prześladowania homoseksualistów” 
(s. 16). Jest to dowód zjawiska odrzucania za wszelką cenę od siebie prawdy, 
a tym samym wzięcia odpowiedzialności za to, co dzieje się w świecie. Oka
zuje się, że doświadczenia innych krajów nie uczą niczego, wciąż popełniane 
są te same błędy.

Zachód wierzy, że w Związku Radzieckim realizowana jest tzw. „idea 
socjalizmu z ludzką twarzą”. Zresztą od 1917 roku postrzeganie ZSRR przez 
Zachód znacząco się nie zmieniło i jak wtedy ZSRR był odbierany jako 
przykład wprowadzonej w życie utopii, tak i teraz przywódcy zachodni bez
granicznie wierzą w to, co głoszą komuniści. Jak pisze K. Duda, „Zachód 
w obliczu propagandy komunistycznej dawał dowody wyjątkowego zaśle
pienia, które pogłębiała jeszcze łatwowierność, z jaką traktowano ten zbrod
niczy system, oraz obawa przed radziecką potęgą, cynizmem polityków 
i aferzystów”25. Zastanawia się nad tym zjawiskiem Stephane Courtois, który 
w Czarnej księdze komunizmu konstatuje:
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„Dlaczego (...) świadectwa dotyczące zbrodni komunistycznych znajdują taki 
słaby oddźwięk w opinii publicznej? Skąd się bierze zakłopotanie polityków? I przede 
wszystkim dlaczego na temat komunistycznej katastrofy, która w ciągu osiemdziesię
ciu lat zdołała dotknąć niemal trzecią część rodzaju ludzkiego na czterech kontynen
tach, panuje »akademickie« milczenie? Z czego wynika niemożność poddania anali
zie - jako głównego punktu - tak zasadniczego składnika komunizmu, jak zbrodnia, 
zbrodnia masowa, zbrodnia ujęta w system, zbrodnia przeciwko ludzkości? Czy cho
dzi tu o niezdolność zrozumienia? Czy raczej o świadome nieprzyjmowanie do wia
domości, o strach przed zrozumieniem?”26.

26 S. Courtois, Zbrodnie komunizmu [w:] Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prze
śladowania, Warszawa 1999, s. 37.

27 Tłum. poi. cytuję według K. Dudy. Patrz: K. Duda, Wiara i naród, op.cit., s. 203.

Zachodni komuniści i lewicowa inteligencja wyrażali przekonanie, że 
w Europie Wschodniej wprowadzany jest w życie socjalizm, a pomysły, 
które wydają się utopijne, stają się rzeczywistością. Trzeba również podkreś
lić fakt, iż - jak pamiętamy - ideologia komunistyczna była tworzona m.in. 
na podbudowie tradycji oświeceniowych, a także zakładała powszechne 
wyzwolenie ludzkości i szczęście. Założenia komunizmu były tak idealne, że 
trudno było się oprzeć powszechnej radości, jaką wywoływał wśród ludzi. 
Tej utopii poddały się przede wszystkim warstwy wykształcone. Tezy opty
mistycznej ideologii były na tyle silne, iż zdołały przysłonić trzeźwe spoj
rzenie na świat i zrodziły bezgraniczne zaufanie w puste słowa. Jak wiado
mo, kryły się za nimi zbrodnie i tenor zamiast obiecywanego idealnego ży
cia. Winę za takie postrzeganie komunizmu przez mieszkańców Zachodu 
ponoszą m.in. mass media, które przekazują nieprawdziwy obraz rzeczywi
stości. Nie jest to wizja wytworzona na podstawie faktów autentycznych, 
u jej podstaw leży utopijny sposób myślenia. Maksimowa najbardziej niepo
koi to, iż na Zachodzie panuje swego rodzaju niechęć do spraw rosyjskich, 
do analizowania krzywd i tragedii, do których tam doszło. Jako przykład 
podaje profesora, intelektualistę, który na pytanie, czy czytał Archipelag 
GUŁag odpowiada: „Nie (...) I nie mam zamiaru tego robić. Wyrobiłem 
sobie zdanie na ten temat i proszę, żeby pan nie przeszkadzał mi swoimi 
faktami”27.

Postacie przedstawione w Sadze... są obrazem postrzegania rzeczywisto
ści przez Zachód i choć poszczególne przypadki stanowią uogólnienie, to 
przedstawiają one pewne typowe tendencje. Groźby totalitaryzmu nie trak
tuje się jako niebezpieczeństwa, nie bierze pod uwagę, że to, co stało się 
w ZSRR, może dotknąć każdy kraj, a kapitalizm wcale nie będzie wyjątkiem. 
Jak w Związku Radzieckim zanik indywidualności stał się pewnego rodzaju 
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normą, tak na Zachodzie wyjście poza ramy ustalonych granic wymaga od
wagi. Jednostka nie ma prawa bytu. „Człowiek - twierdzi K. Duda - a może 
nieco optymistyczniej: ludzie w stadzie nosorożców spotykają się z ignoran
cją i jawną wrogością”28 29. Pozostanie sobą jest trudne do zrealizowania i wią- 
że się z przymusem wyboru między zaprzedaniem własnej indywidualności 
bądź uzyskaniem spokoju za cenę pogrążenia się w „monolicie i jednogło
sie”. Ta druga możliwość jest niebezpieczna, gdyż pociąga za sobą groźbę 
wyrzeczenia się swoich wartości i siebie samego.

28 K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 203.
29 B. MaKCHMOB, Caza o caze [w:] Coópanue c otuHenuu ... Tom deanmbiu..., op.cit., s. 28- 

-38.

Saga o nosorożcach wywołała wśród czytelników zachodnich jak też 
emigrantów wiele kontrowersji. Zarzucano Maksimowowi krótkowzroczność 
i subiektywizm w postrzeganiu Zachodu. Pisarz, chcąc wyjaśnić swoje inten
cje, napisał coś w rodzaju postscriptum i nadał mu tytuł Saga o sadze (Caza 
o caze)9. Autor tłumaczy, że pisząc Sagę o nosorożcach, chciał ukazać, jak 
wygląda w rzeczywistości świat komunizmu, traktowany przez Zachód jako 
wprowadzona w życie utopia. Stwierdza, że jego pamflet miał za zadanie 
ostrzec Zachód przed groźbą komunizmu, który - będąc złem - może roz
przestrzenić się na cały świat i zniszczyć go. Maksimów konstatuje, że na 
Zachodzie istnieje pewna prawidłowość, która sprowadza się do tego, że 
każdy emigrant traktowany jest jak krytyk cywilizacji zachodniej. „Mnie 
bądź podobnych do mnie często oskarża się o to, że jeśli tylko pojawimy się 
na Zachodzie, krytykujemy od razu jego niedostatki. Wszystko to jest spo
wodowane podobno naszym brakiem taktu, niedostatkiem kultury, myśle
niem typu totalitarnego (...)” (s. 35-36). Człowiek urodzony na Zachodzie 
nie dostrzega pewnych zachowań, faktów, które dla niego są zjawiskiem 
normalnym, są natomiast zauważane przez osoby z zewnątrz, a w szczegól
ności przez mieszkańców byłego bloku komunistycznego. Ludzie Zachodu 
wprawdzie widzą poważne wady systemu, w którym żyją, czyli problem 
bezrobocia, inflację czy też brak równości w społeczeństwie, ale nie dostrze
gają problemów ważniejszych: oportunizmu duchowego i politycznego, 
a przede wszystkim nadciągającego złowrogiego totalitaryzmu. Natomiast 
dla obserwatora z zewnątrz takie problemy są niezwykle istotne, gdyż jest on 
bardziej świadomy wynikających z tego powodu konsekwencji. Maksimów 
podkreśla szczególną rolę emigrantów z byłego ZSRR, którzy, znając te 
problemy z własnego doświadczenia, mają większą świadomość grożącego 
niebezpieczeństwa i za swoiste posłanie uważają sprzeciwienie się totalitary
zmowi za wszelką cenę.
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W swojej publicystyce Maksimów przedstawia także własną wizję Rosji po 
upadku komunizmu. Przypomnijmy, iż taki obraz Rosji przedstawił w swoim 
manifeście Jak odbudować Rosję A. Sołżenicyn. Maksimów jest autorem 
rozmyślań zawartych w utworze Rozmyślania o harmonijnej demokracji, 
który ukazał się przed wspomnianym utworem Sołżenicyna. Jednakże - jak 
konstatuje K. Duda - „wydaje się, iż przy wielu zbieżnościach i punktach 
stycznych między Sołżenicynem a Maksimowem wizja tego ostatniego jest 
mniej ekspansywna i prorocza”30 31. Autor Sagi odrzuca bowiem demokrację 
jako formę rządów w swej ojczyźnie, dodając, że demokracja w tradycyjnym 
znaczeniu tego słowa chyli się ku upadkowi. Według pisarza, wyjściem dla 
Rosji jest odrzucenie demokracji zachodniej i wschodniego totalitaryzmu, 
natomiast podstawą egzystencji może stać się wspólnota gminna, oczyszczo
na z ideologii i przystosowana do życia w czasach obecnych32.

30 B. MaKCHMOB, Pa3MbiiujieHun o eapMOHUtecKou deMOKpamuu [w:] CoópaHue c oyuHeHuu 
... Tom deenmbiu..., op.cit., s. 103-113.

31 K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 233.
32 Tamże, s. 233-234.
33 B. MaKCHMOB, B noucKax coócmeeHHoii A/uepuKU [w:] CoópaHue c onmeHuU ... Tom 

deenmbiu..., op.cit., s. 178-189.

W twórczości Maksimowa oprócz szerokiego pojęcia Zachodu, można 
także odnaleźć opisy Ameryki. Stany Zjednoczone nie stanowią jednak od
rębnego tematu analizy, są raczej tłem rozważań pisarza, niemniej jednak ich 
obecność jest ważna w ogólnym kontekście jego twórczości. W poszukiwa
niach własnej Ameryki (B noucKax coócmeeuHou AjuepuKu)33 - tytuł za
czerpnięty od W. Aksionowa i jego utworu W poszukiwaniach smutnego 
baby - to opis wrażeń z podróży autobusem wycieczkowym z Nowego Jorku 
aż po Ocean Spokojny. Czas wolny między wystąpieniami pisarz postanowił 
wykorzystać na wycieczkę, o której sam powiedział, że chociaż „była bardzo 
wyczerpująca, ostatecznie nie można jej żałować” (s. 182). Maksimów dzieli 
się z czytelnikiem wnioskami na temat własnych wyobrażeń o Ameryce, 
skonfrontowanych z ujrzaną rzeczywistością. Rozważania rozpoczyna od 
spostrzeżeń związanych z krajobrazem Ameryki. Obala przede wszystkim 
stereotyp postrzegania Stanów Zjednoczonych jako skupiska wieżowców czy 
kompleksów przemysłowych. Okazuje się, że „Ameryka to kraj mało zalud
niony. (...) Dziesiątki i tysiące kilometrów lasów bez jednej zamieszkanej 
wysepki czy polany. I wszystko to w najbardziej zasiedlonej - wschodniej - 
części USA!” (s. 182). Pisarz zestawia widziane zza okien autokaru krajo
brazy z miejscami znanymi mu z ojczyzny. I tak europejska część Rosji jest 
dla niego bardziej zindustrializowana i zurbanizowana. Pojawiające się za 
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oknem widoki przypominają mu przedgórza Kaukazu Północnego w okoli
cach Stawropola. Z kolei Newadę pisarz przyrównuje do środkowoazjatyc- 
kiego rejonu Morza Kaspijskiego - „te same wypalone od słońca przedgórza 
z dala od drogi, ta same kolczaste zarośla na pustyni (...). I już się wydaje, że 
oto, za następnym wzniesieniem asfaltowej szosy pojawi się przed oczami, 
błyszcząca od słońca, zwodnicza tafla Morza Kaspijskiego” (s. 183). Jedy
nym, przynależącym tylko do Ameryki elementem krajobrazu, dla którego 
Maksimów nie znalazł odpowiednika wśród widoków Rosji, jest Wielki 
Kanion, znany w ojczyźnie pisarza tylko z westernów i hollywoodzkich fil
mów wojennych.

W dalszej części swego eseju Maksimów pisze: „Ktoś słusznie zauważył, 
że Amerykanie nie lubią, żeby ich pouczać. A ja pytam: Kto lubi?” (s. 187). 
Pisarz konkluduje, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego, nie jest to cecha 
właściwa Amerykanom, gdyż pouczać, dawać dobre rady lubią wszyscy 
i mieszkańcy Nowego Świata nie stanowią tu wyjątku. Maksimów podkreśla, 
że czołowe miejsce w pouczaniu zajmują zwłaszcza politycy i elity intelek
tualne, ale można ich śmiało przyrównać do analogicznej grupy społecznej 
w Rosji. Oni też zwykle mają rację i zawsze wszystko wiedzą najlepiej. Ale 
myliłby się ten, kto uważa, że Ameryka złożona jest tylko z takich osób. Na 
szczęście - pisze Maksimów - Ameryka składa się z milionów tych, którzy 
potrafią przepięknie mówić i słuchać, gniewać się i współczuć, wierzyć 
i mieć nadzieję. Pisarz wierzy zwłaszcza w ten ostatni element składowy spo
łeczeństwa amerykańskiego, upatruje w nim życiodajną siłę, a Stany Zjedno
czone uważa za jedyną ostoję prawdziwej wolności w dzisiejszym świecie.

Jak każdy emigrant, także Maksimów próbuje porównywać nowe miejsce 
zamieszkania (Francja, Zachód) ze swoją ojczyzną (Rosja). Nie jest to nic 
nowego, gdyż wszyscy, którzy zostają zmuszeni do opuszczenia własnego 
kraju, mimo wszystko idealizują go i zestawienie ojczyzny z nowym miej
scem często wypada na niekorzyść tego ostatniego. Maksimów również zaj
muje takie stanowisko i przedstawiony wyżej obraz Stanów Zjednoczonych 
nie zawsze jest taki sam. W większości swoich tekstów publicystycznych 
pisarz zajmuje się bowiem analizą stereotypowego postrzegania USA i Za
chodu oraz zastanawia się, dlaczego tak zwane „cywilizowane kraje” mają 
stanowić wzór do naśladowania. W tekście zatytułowanym Co z nami się 
dzieje? (Hmo c homu npoucxodum?')>Ą pisarz konkluduje: „Oto już prawie 
dwadzieścia lat mieszkam na wolnym, demokratycznym Zachodzie, i, nie
stety, codziennie, powtarzam, codziennie spotykam się z takimi samymi

34 B. MaKCHMOB, Tmo c homu npoucsodum? [w:] CoSpanue c ownenuu ... Tom deeftmuu..., 
op.cit., s. 338-343. 
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negatywnymi zjawiskami, a częstokroć z jeszcze bardziej przygnębiającymi. 
Okazuje się - pisze autor - że tak zwane społeczeństwo cywilizowane (...) 
cierpi z powodu tych samych wad, z powodu tej samej moralnej deformacji, 
co i my, grzeszni” (s. 338-339). Nie można więc mówić, że to, co oferuje 
światu Ameryka, jest dla niego najlepsze, a bezmyślne powielanie poprawi 
sytuację. Zresztą - pisze Maksimów - „za wolność trzeba płacić” (s. 339). 
Nie można przyjmować za pewnik tego wszystkiego, co przedstawiane jest 
w środkach masowego przekazu, gdyż nie jest to do końca zgodne z rzeczy
wistością. Pojęcie wolności zatraciło swe podstawowe znaczenie, natomiast 
szeroko propagowane jest nazywanie wolnością tego wszystkiego, co pro
wadzi do zła. Dlaczego - zapytuje Maksimów - „Ameryka wciąż zajmuje 
czołowe miejsce w świecie pod względem liczby przestępstw, zachorowal
ności na AIDS, samobójstw wśród dzieci (...). Czyżby od nadmiaru wolno
ści? ” (s. 339). Kluczowym w tym miejscu zagadnieniem jest różnica w poj
mowaniu pojęcia „wolność” przez Zachód i Wschód. Według definicji po
dawanej w leksykonie Idee w Rosji... wolność ma dwa aspekty. Rusofilska 
tradycja dokonuje podziału na wolność „zewnętrzną ” i „wewnętrzną”. Wol
ność „zewnętrzna”, uważana za priorytet Zachodu, tłumaczona jest jako 
samowola wzajemnie ograniczających się jednostek, to „wolność od” (przy
musu zewnętrznego, kontroli, autorytetu). Taka definicja nie jest zgodna 
z założeniami pojęcia wolności przez Rosjanina, który z „samej natury jest 
człowiekiem wolnym (...). Ta wewnętrzna wolność przejawia się we 
wszystkim: w powolnej płynności i śpiewności mowy rosyjskiej, w rosyj
skim sposobie poruszania się i gestykulacji (...)”35. Ten podział może tłuma
czyć przyczyny krytyki zachodniej odmiany wolności przez Rosjan, którzy 
przyzwyczajeni do postrzegania jej pojęcia przez pryzmat własnej mentalno
ści, widzą w niej wady. Ważne w tym miejscu jest podkreślenie różnicy 
w formułowaniu pojęć. Na Zachodzie wolnością określa się wszystko to, do 
czego jednostka ma prawo, do postępowania zgodnie z własną wolą. W Rosji 
tej wolności wyboru nie było, decyzje podejmowano odgórnie, tak więc 
odmienne zachowanie niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, budzi 
ciekawość, ale też krytykę i obawę przed czymś nowym.

35 Hdeu e Poccuu, Idee w Rosji, Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod 
red. A. de Lazariego, t. 3, Łódź 2000, s. 346-348 (hasło wolność opracowane przez A. de 
Lazariego i O. Riabowa). Na temat pojęcia wolność patrz także: Leksykon politologii wraz 
_ t.___  -- te*

Jak pisze Maksimów: „Przez długie lata (...) byłem z przekonania zwo
lennikiem Ameryki. Wydawało mi się, że kraj z takimi tradycjami obywatel
skimi i religijnymi może służyć światu jako przykład rzeczywistej władzy 
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narodu, i w rezultacie pokazać drogę do demokracji i postępu. Świadectwem 
tego mogą być miliony Rosjan, którzy u brzegów Nowego Świata spodzie
wali się zbawienia” (s. 153)36. Po przyjeździe na Zachód Maksimów nie 
mógł więc zrozumieć, dlaczego zachodnia inteligencja jest tak bardzo anty- 
amerykańska. Zderzenie z rzeczywistością na Zachodzie dopiero po upływie 
lat uświadomiło pisarzowi, że to, co było tak wyczekiwane i wymarzone, 
wcale nie jest idealne. Pisarz zarzuca mieszkańcom Stanów dobrowolny 
konformizm przejawiający się w szczególności w naśladowaniu tego, co 
środki masowego przekazu uznają za dobre bądź lepiej opłacalne dla siebie, 
nie dla przeciętnych obywateli. Pisarz kreśli następujący obraz przeciętnego 
Amerykanina: Jest on z góry przekonany, że zawsze i wszystko wie lepiej, 
że amerykański system polityczny jest najlepszy ze wszystkich możliwych 
na świecie, że każdy śmiertelnik potrzebuje jego rad, pomocy, rządów” 
(s. 155). Charakteryzując mieszkańca Stanów Zjednoczonych, Maksimów 
dodaje, iż jeśli sprzeciwimy się jego poglądom, nie będzie takiej osobie po
święcał swej uwagi, gdyż demokracja według Amerykanina, to „wybór od
powiedniego rozmówcy”, a nie analiza omawianego zagadnienia (s. 155).

36 B. MaKCHMOB, Hhku yóupaumecb óomou [w:] tenże, CaMoucmpeóJieHue, MocKBa 1995, 
s. 153-161.

37 J. Surdykowski, Dokąd zmierza Ameryka?, Warszawa 2001, s. 141-142.

Skłonność do mesjanistycznego postrzegania swego kraju i narodu Ame
rykanie przejawiali od momentu powstania USA. J. Surdykowski uzasadnia 
to następująco:

„Tworzący się tu naród nie miał - jak inne - wspólnej przeszłości, ale miał 
wspólną przyszłość. Dlatego musiał wierzyć nade wszystko w dzień jutrzejszy, 
w przyszły prymat Ameryki, która jest przecież najlepszym do życia miejscem na tym 
świecie. Musiał wierzyć w amerykański system wartości, który jest najdoskonalszym 
wzorcem dla innych, w amerykańską demokrację, gdzie najpełniej realizuje się wol
ność równych, przedsiębiorczych i zaradnych indywiduów. (...) W tej mesjańskiej 
wierze w globalną amerykanizację mocarstwo za oceanem jest wręcz Chrystusem Na
rodów niosącym z samej swej istoty misję urządzenia świata, a może nawet sam Bóg 
jest Amerykaninem”37.

Ameryka - pisze w swoim artykule Maksimów - obawia się utraty naj
ważniejszego miejsca w świecie i nie dopuszcza myśli, że oprócz niej może 
być jeszcze inne imperium, dlatego „wszystkie wysiłki machiny politycznej 
Ameryki skierowane są dziś na ostateczny rozpad, upadek (...) naszego kra
ju” (s. 157).

Przez wszystkie lata życia na Zachodzie pisarz miał okazję przebywać 
w różnych krajach, spotkał się z sympatią i antypatią w stosunku do Rosjan, 
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ale - jak pisze - nigdzie nie spotkał się z taką nienawiścią, z jaką wyrażają 
się o Amerykanach (s. 161). „Jankesi do domu” to najczęściej spotykane 
hasło na świecie. W zakończeniu swego eseju Maksimów kieruje prośbę do 
mieszkańców USA: „Uwolnijcie nas, na miłość boską, od waszych rad i do
radców, od waszych pouczeń i nauczycieli. My sami jakoś sobie damy radę 
z tym, co i jak mamy robić, aby mieć powodzenie i lepsze jutro” (s. 161).

Motyw Ameryki pojawia się również w prozatorskiej części twórczości 
pisarza. Także tutaj Stany Zjednoczone nie stanowią głównej części jego 
rozważań, ale występują w jej tle. Szczególnie uwidoczniona jest Ameryka 
w powieści Koczowanie ku śmierci (KoHeeanue do CMepmu)iS. W warstwie 
powieści odnoszącej się do emigracji autor uzewnętrznia wyraźnie swą nie
chęć do Zachodu. Szczególnie niechętnie ustami swego bohatera pisarz re
aguje na słowa „Ameryka”, „Amerykanie”, „demokracja amerykańska”38 39. 
Pisarz daje czytelnikowi do zrozumienia, że Ameryka rozczarowuje ludzi. 
Najważniejszy jest tam pieniądz, człowiek zaś zajmuje dalsze miejsce. Opi
sując wygląd zewnętrzny przedstawiciela USA, pisarz zwraca szczególną 
uwagę na cechy fizyczne typowego Amerykanina, jaki znajduje się na pla
katach czy w reklamach telewizyjnych. W formie ironicznej opisuje pewne
go redaktora, obywatela Nowego Świata: „Amerykanin około pięćdziesiątki, 
jego twarz to twarz kinowego bohatera westernów - otwarta, wyrazista, 
z wyraźnymi kośćmi policzkowymi, rozszerzona przez nie schodzący z niej 
uśmiech z białymi zębami w ustach” (s. 587). W pierwszym momencie taka 
twarz budzi w drugim człowieku zaufanie, ale jeśli lepiej pozna się jej wła
ściciela, to okaże się, że oprócz tego uśmiechu nie ma właściwie nic do za
oferowania. Maksimów konkluduje, że poza piękną fasadą w takim człowie
ku nie ma głębszych wartości. Aby się o tym przekonać, „wystarczy uważnie 
spojrzeć takiemu Amerykaninowi w oczy, które zwykle żyją własnym ży
ciem, oddzielnie od rozradowanej twarzy: a w nich głęboka, trzęsąca się, 
kosmiczna pustka” (s. 588). Nie może być więc mowy o tym, aby komuś 
takiemu zaufać.

38 B. MaKCHMOB, KoHeeanue do cMepmu. khSpaHHoe, MocKBa 1994, s. 525. Wszystkie cy
taty pochodzą z tego wydania, w nawiasie podaję numer strony. Fragmenty książki przetłuma
czono na język polski, patrz: „Literatura” nr 12/98, 1/99, 2/99, 3/99, tłum. H. Broniatowska.

39 A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji..., op.cit., s. 94.

Według pisarza, Ameryka to kraj, który chciałby wszystkie inne państwa 
posiąść, wchłonąć. USA to swego rodzaju łagier, gdyż możliwość przeżycia 
ma tu tylko jednostka silna i odporna na stres. Nie jest łatwo żyć i pracować, 
kiedy właściwie nie ma perspektyw. Pracodawcy wykorzystują młody wiek 
swoich pracowników, motywują do pracy wysokimi zarobkami, a kiedy 
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osiągną zamierzony cel, pozbywają się zatrudnionych. Ameryka na arenie 
światowej jest obecnie jedynym mocarstwem. Jak pisze J. Surdykowski, 
„mówiąc dziś o Ameryce, mówimy o nas wszystkich. Jeśli bije dzwon nad 
Hudsonem, iego głos słychać nad Renem, Wisłą, Wołgą i Mekongiem. 
Wszędzie!”4 .

40 J. Surdykowski, Dokąd zmierza Ameryka?, op.cit., s. 8.



Rosyjski turysta w Ameiyce. 
Wrażenia z podróży 
Wiktora Niekrasowa

Temat Stanów Zjednoczonych podejmowany był także przez pisarzy, któ
rzy znaleźli się w Ameryce nie jako emigranci, wysłani pod przymusem, lecz 
przebywali w tym kraju jedynie na wycieczce, przez dość krótki okres. Jed
nym z takich pisarzy jest prozaik Wiktor Niekrasow.

W. Niekrasow, z wykształcenia scenograf i aktor1, jest pisarzem z grona 
twórców trzeciej fali emigracji rosyjskiej. Jego losy potoczyły się podobnie 
jak koleje życia innych pisarzy, również przedstawicieli tej fali. Za brak 
pokory wobec władz, podejmowanie w swych utworach tematów trudnych, 
za to, że stał się pisarzem-sumieniem swego narodu, Niekrasowa spotkały 
wielkie nieprzyjemności. Jego los jako pisarza - zaznacza L. Suchanek - 
Jest nie do pozazdroszczenia. Na dodatek Niekrasow coraz częściej zaczął 
wyrażać niezadowolenie i niechęć do systemu, który karze surowo za naj
słabsze nawet próby krytyki”2 3. Wieloletnia nagonka na pisarza rozpoczęła 
się, kiedy pisarz opublikował swoje zapiski z podróży po Ameryce, zatytu
łowane Po obu stronach oceanu (ITo o6e cmopoubi OKeandf. Z Ameryką 
zetknął się on podczas dwutygodniowej wycieczki, na którą wyjechał wraz 

1 O W. Niekrasowie patrz biogramy w: Słownik pisarzy rosyjskich, pod red. F. Nieuważnego, 
Warszawa 1994, s. 267-268; A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej emigra
cji, Warszawa 1995, s. 252; L. Suchanek, Mur. O zapiskach Wiktora Niekrasowa [w:] Emigra
cja i tamizdat. Szkice o współczesnej literaturze rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 
1993, s. 267-283; Kpam/casi JlumepamypHcm jHifUKjioneóun, rji. pen. A.A. CypKOB, s. 174— 
-176; Pyccicue nucamenu 20 eera. EuoepatpuuecKuu cnoeapb, m. pen. RA. HnKOJiaeB, 
MocKBa 2000, s. 492-493.

2 L. Suchanek, Mur. O zapiskach..., op.cit., s. 270-271.
3 B. HeKpacoB, [Jo o6e cmopoubi OKeaHa, „HoBbiił MHp” 1962, N» 11, s. 113-148 (część 

poświęcona podróży do Włoch); Nsl2, s. 116-152 (fragment opisujący wyjazd do Stanów 
Zjednoczonych). Wykorzystane w dalszej części pracy cytaty pochodzą z części poświęconej 
Stanom Zjednoczonym. Jeśli nie podano inaczej, tłumaczenie moje - A.M. W nawiasie podaję 
numer strony.
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z grupą inteligencji radzieckiej, wykładowcami, dziennikarzami. Niezgodne 
z programowymi założeniami partii zapiski stały się przyczyną krytyki przez 
samego pierwszego sekretarza partii Nikitę Chruszczowa4, który ogłosił, że 
dla Niekrasowa nie ma już miejsca w partyjnych kręgach. Ataki na Niekra
sowa pojawiały się także ze strony innych pisarzy; członkowie Zarządu 
Związku Pisarzy poddawali go surowej krytyce, pouczali, nawet grozili, 
a „gdy to nie pomogło - konstatuje L. Suchanek - skład przygotowanych do 
druku utworów zebranych został rozsypany i w roku 1973 wykluczono Nie
krasowa z partii”5 6. Pisarz został zmuszony do emigracji i 12 sierpnia 1974 
roku wyjechał na Zachód, osiedlając się w Paryżu.

4 H.C. XpymeB, Petb Ha rbienyMe L[K KTICC, 21 hjohu 1963, „npaB.na” 29. 07. 1963.
5 L. Suchanek, Mur. O zapiskach..., op.cit., s. 271.
6 Hasło: Oczerk patrz: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław- 

-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 273.
7 Hasło: Onepn [w:] KpamKati numepamypnafi iHyuKjionedun, op.cit., s. 516-519.
8 Hasło: nymeutecmeue [w:] JIumepamypHbiu oHifUKJionedunecKuii cnoeapb, rioji pea. 

B.M. KoaceBHHKOBa u Ił.A. HnKOJiaeBa, MocKBa 1987, s. 314-315.
’ Hasło: Reportaż [w:] Słownik terminów literackich, op.cit., s. 371.

10 Hasło: Powieść podróżnicza, op.cit., s. 330.

Spotkanie Niekrasowa ze Stanami Zjednoczonymi zostało opisane we 
wspomnianych szkicach z podróży, zatytułowanych Po obu stronach oceanu. 
Ten rodzaj pisarstwa zaliczany jest do gatunku prozy narracyjnej, nazywanej 
po rosyjsku oczerkiemb, będącym relacją z podróży. W literaturze rosyjskiej 
oczerk obejmuje krótkie utwory różnorodnego charakteru, takie jak: szkic 
nowelistyczny, reportaż, esej. Rozwijał się on w dwóch rodzajach form: 
dokumentalnej i artystycznej. Oczerk dokumentalny ukazuje fakty i zjawiska 
w takiej postaci, w jakiej występują one w rzeczywistości. Autor nie może 
według własnego uznania zmieniać faktów7. Tematyka utworu obejmująca 
podróż jest częścią tzw. oczerku podróżniczego, mieszczącego się w obrębie 
oczerku dokumentalnego. Na równi z faktami biograficznymi bohaterów 
występujących w utworze zawiera on prawdziwe wyznaczniki geograficzne, 
dające możliwość szczegółowego usytuowania w przestrzeni opisywanego 
miejsca8.

Ten sposób pisarstwa przypomina także reportaż9, gdyż autor opisuje 
wydarzenia, których był bezpośrednim uczestnikiem bądź świadkiem. Ze 
względu na rodzaj tematyki wyróżnia się reportaż społeczno-obyczajowy, 
podróżniczy, wojenny i inne. Jednak charakterystyczna dla reportażu forma 
sprawozdania nie jest do końca zachowana w utworze W. Niekrasowa.

Po obu stronach oceanu wykazuje również cechy powieści podróżni
czej10, na której fabułę zwykle składają się przygody przeżyte w czasie po



Rosyjski turysta w Ameryce. Wrażenia z podróży Wiktora Niekrasowa 119

dróży odbywanej najczęściej do krajów egzotycznych. U Niekrasowa nie 
spotykamy wprawdzie takiego wyjazdu, niemniej jednak w latach, kiedy 
powstawał ten tekst, Stany Zjednoczone postrzegane były jako kraj odmien
ny, do końca niezbadany, na którego temat można było się dowiedzieć jedy
nie z ówczesnej prasy. Utrudniony w ten sposób dostęp do prawdy, a w kon
sekwencji do prawdy o Ameryce, kreował ją jako miejsce niedostępne, eg
zotyczne. W świadomości mieszkańców dawnego ZSRR Stany Zjednoczone 
traktowane były jako zło; przeciwstawiano je ZSRR i komunizmowi, wyka
zując wyższość tego ostatniego.

Każde spotkanie z Ameryką budziło w ludziach radzieckich uczucie 
wartościujące: była to bądź nienawiść, bądź zachwyt, nigdy jednak nie odno
szono się do niej obojętnie. Ta ambiwalentność odczuć jest zauważalna także 
w opisie Stanów Zjednoczonych u Niekrasowa, którego pierwsze spotkanie 
z tym krajem nastąpiło

„(...) w niezbyt lekkich i sytych czasach roku 1922 w mieście rodzinnym - Kijowie. 
(...) Amerykę znalem (...) - pisze Niekrasow - ze znaczków pocztowych (niezbyt 
interesujących - w większości widnieli na nich prezydenci), a także z zagęszczanego 
mleka APA, którym karmiła nas organizacja dobroczynna Hoovera (zresztą naklejki 
z tych puszek z Indianami i bizonami także były przez nas intensywnie kolekcjono
wane). (...) Ale żadnego żywego Amerykanina nie widziałem: w APA mleko i śnież
nobiałą i miękkąjak wata bułkę, wydawali Rosjanie" (s. 110).

Już z tych słów, wypowiedzianych na początku utworu, można wywniosko
wać, iż Ameryka kojarzyła się z czymś luksusowym i trochę przez to onie
śmielającym zwykłych ludzi.

Z prawdziwymi Amerykanami Niekrasow spotkał się później, kiedy do 
miasta przyjechało dwóch obywateli USA. Pierwszym z nich był, „ni mniej, 
ni więcej dyrektor biblioteki publicznej w Nowym Jorku, mister Harry Lei- 
denberg” (s. 110). Jego przyjazd stanowił bardzo ważne wydarzenie w życiu 
rodziny pisarza, gdyż Amerykanin zamieszkał w ich domu rodzinnym, a na 
jego cześć „zrobiono w domu łazienkę. (...) Bardzo byliśmy wszyscy dumni 
z tej tak bardzo dobrze zorganizowanej łazienki, powiesiliśmy czysty ręcz
nik, a nasz gość wyszedł stamtąd po trzech minutach, nie zanurzywszy 
w nim twarzy ani nie dotknąwszy go” (s. 110). Mimo wszystko - wspomina 
Niekrasow - ten Amerykanin zrobił na nim bardzo pozytywne wrażenie. 
Inaczej natomiast wypowiada się Niekrasow na temat amerykańskiego inży
niera, który pracował przy budowie dworca w Kijowie. Chociaż człowiek ten 
był posiadaczem butów na grubej podeszwie - obiektu powszechnej zazdro
ści - wydał się pisarzowi nudny. „Od tego czasu - pisze - nie zetknąłem się 
już z Amerykanami, nie licząc »generała Shermana« - półciężkiego czołgu, 
którym miałem okazję się raz przejechać na froncie” (s. 111).
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Dopiero po wielu latach, Jesienią 1969 roku o 9.30 wieczorem według 
czasu nowojorskiego po raz pierwszy wstąpiłem na amerykańską ziemię, 
a dokładniej beton międzynarodowego lotniska Aidlewilde” (s. 111) - pisze 
Niekrasow. Od tego momentu rozpoczyna się podróż pisarza po Stanach 
Zjednoczonych, z której wrażenia stanowią pozostałą część wspomnień. 
Autor jednak nie zajmuje się wyłącznie Stanami Zjednoczonymi, ich opis 
zestawia często z nasuwającymi się mu obrazami z jego ojczyzny. Na po
czątku wspomnień Niekrasow deklaruje, że będzie „mówić jedynie o tym, co 
widział na własne oczy. I nie będzie żadnych cyfr, chociaż w Ameryce lubią 
je bardzo” (s. 111). Niekrasow zaznacza, że to, ile można zobaczyć w tak 
krótkim czasie, zależy od organizacji wycieczki, a niestety sowiecki turysta 
nie wszędzie jest wpuszczany - „na naszej trasie nie było Południa - Nowe
go Orleanu, Luizjany, Missisipi, tych miejsc, gdzie sytuacja Murzynów jest 
o wiele bardziej złożona niż na Północy (...)” (s. 112). Związane jest to 
prawdopodobnie z ówczesną sytuacją polityczną w stosunkach Stany Zjed
noczone - ZSRR, po II wojnie światowej ukształtowały się bowiem przeciw
stawne systemy społeczno-polityczne. Genezę tzw. zimnej wojny sytuuje się 
bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, a jej źródeł upatruje 
w odmienności poglądów co do przyszłości Europy po 1945 roku oraz 
w konflikcie interesów ZSRR i USA i ich roli w świecie. Powszechnie uwa
ża się, że początki zimnej wojny kojarzone są z hegemonistycznymi i mocar
stwowymi aspiracjami obu zwycięskich mocarstw, zwłaszcza w komuni
stycznej ekspansji ZSRR, początkowo wobec Europy Wschodniej, służącej 
poszerzeniu swoich wpływów1 . Zrozumiałe są zatem w tym kontekście 
słowa Niekrasowa, który próbuje dociec przyczyn takiego traktowania Ro
sjan: „Cóż mówić, z Ameryką, a dokładniej ze Stanami Zjednoczonymi nie 
żyjemy obecnie w przyjaźni. My, dwa duże i silne światowe mocarstwa, 
w stosunkach ideologicznych i politycznych jesteśmy przeciwnikami. Dwa
dzieścia lat temu byliśmy sprzymierzeńcami, teraz jesteśmy przeciwnikami”. 
(...) Nie ufamy sobie i wzajemnie się siebie wystrzegamy. Nawzajem się 
również oskarżamy (s. 112). Dlatego też warunki polityczne nie pomagały 
w spokojnym zwiedzaniu Ameryki, nie ułatwiały kontaktów z ludźmi, nie 
pomagała w tym także trasa wycieczki ułożona i zorganizowana tak, aby nie 
dać wolnego czasu jej uczestnikom. Zatem - konstatuje Niekrasow - „naiw
nością byłoby sądzenie, iż w ciągu dwóch tygodni można chociażby w przy
bliżeniu poznać Amerykę. Ale porównać w jakimś stopniu to, co się zoba-

11 Zimna wojna [w:] Leksykon politologii..op.cit., s. 669-672. Na temat zimnej wojny patrz 
szerzej m.in.: R.E. Canet, The Cold War as Cooperation, Baltimore 1991; W. Malendowski, 
Zimna wojna, Poznań 1994. 
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czyło, z tym, co zna się z lektury o niej, jest możliwe” (s. 111-112). Niestety 
wspomniane wyżej okoliczności w pewnym sensie utrudniające zwiedzanie, 
mają wyraźny wpływ na to, co się zobaczy. W tych warunkach bowiem Jeź
dzić po kraju, a potem jeszcze o nim pisać, wcale nie jest łatwo. I obcować 
z ludźmi także nie jest łatwo. A kontakty z nimi (...) są czymś najważniej
szym. A interesujące jest przede wszystkim życie, to, czym ludzie oddycha
ją” (s. 112). Niestety, program wycieczki po Stanach Zjednoczonych nie 
obejmował spotkań ze zwykłymi ludźmi, proponował jedynie ściśle określo
ne ramy programowe, rygorystycznie przestrzegane przez przewodnika.

Opis Ameryki Niekrasow rozpoczyna od porównania niektórych nowo
jorskich miejsc z ojczyzną, z jej ulicami i budynkami. Przebywając na Man
hattanie, autor opisuje mnogość wieżowców i drapaczy chmur, daje dokład
ny obraz tamtejszego krajobrazu. Wrażenie, jakie wywarł na nim widok na 
miasto z jednego z najwyższych budynków w świecie, a zarazem symbolu 
Nowego Jorku - Empire State Building - miejsca, które obowiązkowo trzeba 
zwiedzić, przebywając w tym mieście, Niekrasow porównał do uczucia, 
jakiego doznał, patrząc ze szczytu góry Elbrus na Kaukazie, z tą różnicą, że 
tam wrażenie robiła „wielkość i piękno przyrody, tu - wielkość i piękno 
człowieka. Przecież to on wszystko tu zrobił - jego mózg, ręce” (s. 113). 
Z kolei amerykański Broadway kojarzy się pisarzowi z kijowskim Krieszczati- 
kiem - „w pierwszy dzień rzuciliśmy się na Broadway. Właściwie Broadway - 
serce Nowego Jorku, tamtejszy Krieszczatik, jak nazwał go jeden z naszych 
kijowian - to stosunkowo niewielki fragment od 34. do 52. Street. I to właś
nie tę część fotografują we wszystkich filmach przedstawiających Nowy Jork 
(...)” (s. 114).

Broadway, znany powszechnie jako miejsce dużego skupiska teatrów 
i kin, wywarł wrażenie na pisarzu także dużą liczbą maleńkich sklepików, 
w których bardzo często można spotkać ludzi grających w gry elektroniczne. 
I nic by w tym nie dziwiło Niekrasowa, gdyby nie fakt, że częstymi bywal
cami tych miejsc, oprócz młodzieży, są ludzie w starszym wieku, obojga 
płci. Podczas wizyty na Broadwayu Niekrasow wraz z pozostałymi uczestni
kami wycieczki był w kinie, na filmie poświęconym idolowi lat sześćdzie
siątych, Elvisowi Presleyowi. Film sam w sobie okazał się przereklamowa
ny, ale liczył się fakt pobytu w amerykańskim kinie. Zresztą - pisze Niekra
sow - „do kina więcej już nie poszliśmy, ale wyobrażenie o nim mieliśmy, 
ponieważ w każdym z naszych hotelowych pokoi znajdował się telewizor 
21-calowy, nadający programy przez dwadzieścia cztery godziny na dobę na 
jedenastu kanałach” (s. 115-116).

Jednak propozycja programowa amerykańskiej telewizji nie spodobała się 
pisarzowi, który stwierdza, że „amerykańska telewizja - rzecz okropna, 
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wiele o niej słyszałem, ale dopiero kiedy zobaczyłem, zrozumiałem” (s. 116). 
Pisarz zarzuca jej ekspansywność, przejawiającą się w pozyskiwaniu widzów 
przez reklamy nadawane kilka razy w trakcie trwania filmu. Niekrasow pró
buje porównać w tym miejscu telewizję amerykańską z radziecką. I chociaż 
w tej ostatniej nie pokazuje się brutalnych scen morderstw czy transmisji 
z ciekawych zawodów sportowych, to z kolei jest ona po prostu nudna, gdyż 
czas antenowy wypełniany jest długimi, męczącymi dyskusjami lub progra
mami, które są nieciekawe. „Być może - zastanawia się Niekrasow - jest to 
potrzebne, aby wypełnić czas antenowy, ale na oglądanie tego nie starcza już 
sił” (s. 116). Pisarz jest zatrwożony sytuacją, kiedy przed telewizorem spoty
kają się całe rodziny i, zamiast rozmawiać ze sobą, nie odrywają od ekranu 
oczu. Telewizja zastąpiła rozrywkę, którą zapewniały kino, teatr czy filhar
monia. Niekrasow nie krytykuje jednak telewizji jako zjawiska, gdyż i ona 
stanowi część kultury powszechnej, ale nie jest zwolennikiem podporządko
wania programom rytmu życia całych rodzin. „Jestem zwolennikiem telewi
zji - dodaje pisarz - ale jedynie jako środka przekazującego reportaż. Żeby 
zobaczyć, jak wychodzi z samolotu i idzie po dywanie Gagarin, jak witają 
mieszkańcy Moskwy Titowa, Nikołajewa, Popowicza (...)” (s. 116).

Inną plagą, oprócz telewizji, według Niekrasowa stwarzającą zagrożenie 
dla Ameryki, jest popularność literatury brukowej, szczególnie kryminalno- 
-policyjnej. Niestety, książki w Ameryce są stosunkowo drogie, a ta „ trucizna 
jest dostępna za grosze i sama pcha się do ust. I to, co jest najbardziej przy
kre, to fakt, że wszyscy ją chętnie piją. A szczególnie młodzież” (s. 116—117). 
Zalew takiej literatury powoduje, że społeczeństwo duchowo ubożeje i traci 
zainteresowanie wartościową lekturą. Nie dziwi więc zachowanie amerykań
skiej młodzieży, która za jedyny cel w życiu uważa osiągnięcie pieniędzy, 
luksusowego życia. Niekrasow boleje nad takim podejściem do życia, które 
zakłada konsumpcjonizm, coraz bardziej popularny w państwach zachodnich 
i bezkrytycznie naśladowany przez inne kraje. Pisarz zastrzega, że nie chce 
idealizować młodzieży radzieckiej, która być może również nie kieruje się 
w życiu ideałami, ale mimo wszystko czyni w życiu coś, co według jej prze
konania przyniesie pożytek ich ojczyźnie. „Czy możliwa jest taka sytuacja 
w Ameryce?” (s. 119) - zapytuje retorycznie Niekrasow. Odpowiedź na to 
pytanie nasuwa się sama i nie jest taka, jakiej oczekiwałby pisarz, gdyż 
„młody Amerykanin, nawet niech to będzie ten poszukujący, myślący - 
troszczy się przede wszystkim o siebie, dba o własną karierę. U nas, na przy
kład, trudno jest sobie wyobrazić, że młody człowiek mógłby stwierdzić: 
»Chcę jechać tu i tu, bo tak będzie dla mnie wygodniej« - jest to po prostu 
uważane za coś nieprzyzwoitego. Nawet jeśli tak myśli, to nie powie tego 
głośno. (...)” (s. 119). Niestety, inaczej jest w Ameryce, w której taka sytu
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acja przyjmowana jest jako normalne zjawisko, a zachowanie młodego czło
wieka jest uwarunkowane przez środowisko „i on nie jest tu w niczym wi
nien. Tego wymaga od niego przecież twarde prawo społeczeństwa, w któ
rym żyje” (s. 119). Niekrasowowi nie podoba się taki model życia, którego 
wyraźnie nie aprobuje.

Rozczarowało pisarza także spotkanie z emigracją rosyjską w Ameryce, 
której młode pokolenie nasiąkło już nowym sposobem życia i ten model 
uważa za swój. Jeden z jej przedstawicieli, Wołodia, „nigdy dotąd niebędący 
w Rosji, urodzony w Ameryce - krytykował nasz system i wychwalał ame
rykański model życia” (s. 119). Rozmowy z rosyjską emigracją, która nie zna 
realiów życia w Rosji z powodu braku kontaktu z ojczyzną, sprowadzały się 
do tych samych, zadawanych przez tych ludzi, pytań: „Dlaczego w Rosji jest 
jedna partia, a nie kilka? Dlaczego zakazany jest abstrakcjonizm? Dlaczego 
w moskiewskich kioskach nie sprzedaje się »New York Timesa«? Dlaczego 
zagłuszają »Głos Ameryki«? Gdzie podziała się wasza wolność?” (s. 119). 
Oczywiste jest, że na tak postawione pytania trzeba udzielić podobnych od
powiedzi, zawierających podobny sens: „A dlaczego wy prześladujecie par
tię komunistyczną? Dlaczego wyrzuciliście Charlie Chaplina? Dlaczego 
trzymacie bazy wojenne na całym świecie? Dlaczego gnębicie głodem Ku
bę? Dlaczego pozwalacie, aby wasi generałowie wygłaszali prowokujące 
przemówienia? Czy to właśnie jest ta wasza wolność?” (s. 119). Oczywiście 
takie dyskusje są całkowicie jałowe, nie przynoszą żadnego rozwiązania. Ale 
- zauważa Niekrasow - ważniejsza jest inna sprawa: „zorientować się 
w psychologii człowieka, z którym wiedziesz spór (pod warunkiem że jest to 
ktoś, z kim warto wieść spory), wniknąć w sens zadanego pytania (jeśli jest 
to oczywiście poważne pytanie) i niezbyt chwalić się, udowadniając, że u nas 
wszystko bez wyjątku jest lepsze niż w świecie twego przeciwnika, spokoj
nie i jasno udowadniać rację swego punktu widzenia” (s. 119). Niekrasow 
stwierdza jednak, że Wołodia nie jest typowym przedstawicielem narodu 
amerykańskiego. Zachował on jeszcze resztki duszy i wyrzuty sumienia, 
które powodują, iż wewnątrz jego duszy toczy się walka, której przyczyną 
jest poczucie winy, że Jest on daleko od tych wielkich czynów, których 
dokonuje się w ojczyźnie jego przodków” (s. 119). Także chęć do sporów, 
do udowadniania za wszelką cenę swych racji jest wyznacznikiem jego sło
wiańskiej, rosyjskiej duszy, bo - zauważa pisarz - „Amerykanin nie jest 
znowu tak bardzo skory do sporów” (s. 119).

Opis Nowego Jorku zajmuje też swe miejsce w innym utworze W. Nie
krasowa, zatytułowanym Zapiski gapia (3anucKU 3eeaKu)n. Jest to utwór,

12 B. Hetcpacoe, 3anuct<u 3eeaKU, „Kohthhcht” 1975, Na 4; wyd. książkowe: B. HeKpacoB, 
3anucKu 3eeaxu, Frankfurt/Main, 1976. 
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nad którym pisarz rozpoczął pracę jeszcze w kraju. „Ostateczna wersja zapi
sków gapia, pisana już na emigracji w Paryżu - zauważa L. Suchanek - za
wiera wszystko to, co w pierwszej wersji przeznaczone było dla czytelnika 
w kraju”13. W utworze tym, oprócz wypowiedzi o dzieciństwie, rodzinie, 
o zainteresowaniach literaturą możemy znaleźć opisy różnych miast, przy 
czym proporcjonalnie najwięcej miejsca autor poświęca Paryżowi. Poza tym 
znajdziemy tu wspomnienia o Moskwie, Nowym Jorku czy Genewie.

13 L. Suchanek, Mur. O zapiskach..., op.cit., s. 272.
14 Cytuję według: B. HeicpacoB, 3anucicu 3eeaxu, „KoHTHHeHT” 1975, Na 4.

Wizja Nowego Jorku jest odmienna od stworzonej przed kilkunastoma 
latami podczas pierwszego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Zaskakuje 
czytelnika stwierdzenie, iż Nowy Jork jest najnudniejszym miejscem, jeśli 
chodzi atrakcyjność krajobrazu - „Najnudniej jest spacerować po Nowym 
Jorku. Wychodziłem tam wczesnym rankiem, kiedy wszyscy jeszcze spali, 
i chodziłem po ulicach wokół hotelu. Było nudno”14 (s. 84). W trakcie jedne
go z podobnych spacerów ujrzał gniazdo bocianie, które od razu skojarzyło 
się pisarzowi z Ukrainą i przywołało wspomnienia o ojczyźnie. Takie samo 
wspomnienie wywołuje dworzec kolejowy, który W. Niekrasow zestawia 
z dworcem w Kijowie i przechodzi do opisu jego historii.

Kolejnym miejscem Ameryki, do którego dotarł W. Niekrasow, jest Wa
szyngton. Wiodła doń trasą którą pokonał amerykańskim pociągiem - jego 
opis także znalazł swe miejsce w zapiskach pisarza. Waszyngton jako miasto 
spodobał się pisarzowi, który porównał historię powstania amerykańskiej 
stolicy do dziejów rosyjskiego Sankt-Petersburga. Zauważył wiele wspól
nych cech charakteryzujących oba miasta. Przede wszystkim Waszyngton 
Jest najmniej amerykański ze wszystkich amerykańskich miast Stanów 
Zjednoczonych. Nie ma w nim prawie w ogóle przemysłu, jego ulice są sze
rokie i zielone, a domy niezbyt wysokie. Jest to ciche, spokojne, wcześnie 
kładące się spać miasto urzędników” (s. 124). Jest ono prawie rówieśnikiem 
Sankt-Petersburgą miasta stworzonego sztucznie, na błotach i całkowicie 
wymyślonego przez jego założyciela - Piotra I. „Waszyngton jest stosunko
wo młodym miastem - pisze Niekrasow. Jest on rówieśnikiem Leningradu - 
i jeśli już mamy go jakoś określić pośród światowych stolic, to zgodzimy się 
z tym, co jest napisane w przewodniku: Paryż, Rzym i Londyn zostały stoli
cami z powodu okoliczności, Waszyngton - zgodnie z projektem, stworzo
nym przez jego założycieli. To prawdą że Waszyngton jest całkowicie wy
myślony” (s. 124). Bardzo podobna historia powstania miasta odnosi się do 
Sankt-Petersburgą który - jak pamiętamy - został wymyślony i stworzony 
przez cara Piotra I. Do tej pory utrzymuje się przekonanie, że Sankt-Peters- 
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burg jest w całości miastem powstałym w sposób sztuczny, a swą wielkość 
zawdzięcza jedynie woli Piotra Wielkiego. Głównym zadaniem, jakie posta
wił przed sobą car, było stworzenie takiego miasta, które w niczym nie bę
dzie przypominało Moskwy. I oczywiście, według założeń Piotra 1, miasto 
miało zostać stolicą państwa15.

15 Na temat historii Petersburga patrz szerzej: PyccKue cmojiuybi: Mockso u riemepóypz, noA 
oSmeii pea. A-H. 3aMHTHHa, MocKBa 1993; H.IL CTOJinsHCKMil, flernepSype. Kok boi huk, 
ocHoeancri u poc CaHKm-TIemepóype, IleTporpaa 1918.

Niekrasow daje szczegółowy obraz planu, na którym Waszyngton został 
wybudowany. Pisarz zauważa, że w tym najbardziej nieamerykańskim 
z amerykańskich miast można znaleźć taki budynek, który, ze względu na 
swą wielkość, jest symbolem, cechą charakterystyczną danego miasta. I tak 
„westybul dworca waszyngtońskiego (Union Station) - 750x 130 stóp - naj
większe na świecie pomieszczenie! Narodowa Galeria Sztuki - największy 
na świecie budynek z marmuru! (...) pomnik poświęcony piechocie morskiej 
- największy na świecie pomnik z brązu! (...)” (s. 125). Nawiązując do bu
dynku miejskiego dworca, autor opisał także sposób podróżowania pociąga
mi w Stanach Zjednoczonych. Z jego relacji możemy dowiedzieć się, że 
„w Ameryce każdy pociąg ma swą nazwę. (...) Nie ma za to w ogóle paro
wozów. Pociągi są komfortowe i wygodne. Składają się z bardzo długich 
wagonów różnego typu. Niestety - zauważa Niekrasow - wcale nie są aż tak 
idealne. Powiedzmy sobie uczciwie: nasz zwykły wagon I klasy jest o wiele 
wygodniejszy. W amerykańskim istnieje bowiem złożony system rozmiesz
czenia przedziałów po obu stronach przejścia i na dwóch płaszczyznach; do 
niektórych wychodzi się po schodkach” (s. 124—125).

W trakcie swego pobytu w Ameryce pisarz pragnął jak najwięcej dowie
dzieć się na temat kraju, w którym spędzić miał kilka najbliższych dni. Starał 
się przebywać z ludźmi zamieszkującymi to państwo, nawet wbrew progra
mowi wycieczki i ostrzeżeniom przewodnika. Z jego obserwacji wyciągnąć 
można wniosek, że , Ameryka jest krajem kontrastów, i to kontrastów bardzo 
rażących. Bieda i bogactwo, uroda i szpetność - wszystko to jest obok siebie. 
Ale kiedy mówi się o tych kontrastach, to trzeba zachować jakiekolwiek 
proporcje (...). Nie piszcie, że amerykańska młodzież interesuje się jedynie 
rock and roiłem i bejsbolem. Owszem, interesuje się, nawet się fascynuje, 
ale, uwierzcie mi, gazety także czyta. Czasopisma i książki też” (s. 129). 
Pisarz nie chce wartościować zjawisk i zachowań, ze względu na krótki 
okres przebywania w Ameryce i, nade wszystko, unika uogólnień. Nie moż
na bowiem poznać młodzieży amerykańskiej, przebywając wśród niej kilka 
godzin. Jednak nie zawsze Niekrasow zachowuje taką zasadę. „Spotkanie ze 
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studentami (...) rozczarowało mnie. (...) Muszę powiedzieć, iż większej 
obojętności w stosunku do mej osoby, podczas moich wszystkich wyjazdów 
zagranicznych, nie doświadczyłem nigdzie. (...) Byłem po prostu dla nich 
nieinteresujący” (s. 129-130). Zdziwienie pisarza jest tym większe, iż wcze
śniejsze, przypadkowe spotkanie z młodymi ludźmi podczas podróży pocią
giem było całkowicie odmienne. Młodzież ta zadawała dziesiątki pytań 
i była ciekawa wszystkiego. Zresztą - dodaje Niekrasow - „w ciągu tych 
dwóch tygodni pobytu w Ameryce z nikim się nie zaprzyjaźniłem, nie zbli
żyłem z żadnym Amerykaninem. Nie to co we Włoszech. Mój »włoski« 
notes jest prawie cały zapisany adresami, w »amerykańskim« - dwa, trzy 
przypadkowe numery telefonów” (s. 131). Zatem portret mieszkańca Nowe
go Świata nie może być ani dokładny, ani tym bardziej obiektywny.

Aby lepiej poznać Amerykę, trzeba odnieść się do najbardziej charaktery
stycznej cechy jej krajobrazu, który tworzy architektura. Jest ona o wiele 
bardziej rozwinięta niż jakakolwiek dziedzina sztuki: malarstwo czy rzeźba. 
Powszechnie uważa się, że amerykańska architektura to charakterystyczne 
drapacze chmur, lecz - jak podkreśla pisarz - „architektura to nie tylko bu
dynki, architektura - to ludzie, którzy ją tworzą”. Dodatkowym wrażeniem, 
podkreślającym potęgę i efektowność zabudowy amerykańskich miast, są 
liczne reklamy, które „wszystkie świecą się, całą dobę się świecą” (s. 138). 
Właściwie żadne miasto nie różni się bardzo od siebie. Wyjątek stanowi 
jedynie - zauważa Niekrasow - Chicago, w którym panuje „półmrok, błysz
czą wystawy, i na nich coś się błyszczy, migocze” (s. 138). „Widziałem 
wiele szarych miast w Ameryce, jedno podobne do drugiego. Trudno odróż
nić (...)- wszystko zlało się w jedno. Ale nie mogę tego powiedzieć jedynie 
o Nowym Jorku ani o Chicago. Mają one (...) swą twarz, swój urok, swą 
duszę” (s. 139).

W. Niekrasow był prześladowany za to, co napisał o swych wrażeniach 
z podróży o Stanach Zjednoczonych. Był to opis niezgodny z panującymi 
wówczas założeniami ideologicznymi, według których Stany Zjednoczone, 
a także kraje zachodnie, traktowane były jako miejsce, w którym nie ma nic 
dobrego, w którym wszystko zdominował dobrobyt. Osiągnięcia Ameryka
nów w każdej dziedzinie były deprecjonowane przez władze radzieckie 
i w zafałszowanej postaci przedstawiane mieszkańcom ZSRR. Niekrasow 
starał się w obiektywny sposób zrelacjonować wrażenia z podróży, przedstawił 
zarówno wady, jak i zalety amerykańskiej demokracji. Nie bał się zauważać 
i wypowiadać na temat tego, co mu się spodobało w rzeczywistości, której 
prawdziwy obraz był pilnie strzeżony w jego kraju. Na taką sytuację miał 
zapewne wpływ niezbyt przyjaznych kontaktów między Stanami Zjednoczo
nymi i ZSRR. Jednakże sprawy polityczne nie powinny mieć wpływu na
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ukazywanie prawdy, tak więc pisarz, jako jeden z nielicznych w tamtym 
okresie, odważył się przedstawić Amerykę taką, jaką ujrzał. Jego nastawienie 
do niej nie było od samego początku wrogie, traktował podróż do niej jak do 
każdego innego kraju. Niestety, takie podejście nie spodobało się ówczes
nym władzom ZSRR, które odebrały relację z podróży do USA jako zdradę, 
gdyż - zamiast pisać jedynie o negatywnych stronach kapitalizmu i demo
kracji - pisarz dostrzegł w nich także elementy pozytywne. W piśmie „Kon- 
tinient” napisano nawet, że zamiast być wdzięcznym, iż pozwolono mu poje
chać na Zachód, „napisał nie to, co trzeba było, ale to, co zobaczył sam i co 
sam zrozumiał. (...) Nie pisarz, lecz »turysta z laseczką«”16. Jego postawę 
można porównać do gapia, a nie „inżyniera dusz”, który zamiast być 
wdzięcznym za takie wyróżnienie, w niegodny sposób odpłacił się swej oj
czyźnie.

16 „KoHTHHeHT” 1977, N° 12, s. 408^109.





Trudne losy rosyjskiego emigranta 
w Ameryce. Eduard Limonow

Kolejny przedstawiciel tzw. trzeciej fali emigracji rosyjskiej, mieszkający 
i tworzący w Stanach Zjednoczonych, to Eduard Limonow (właściwie Sa- 
wienko Eduard Wieniaminowicz). Urodzony w prowincjonalnym Dierżyn- 
sku w obwodzie Gorki, młodość spędził w mieście Charków, które często 
określano jako rosyjskie Detroit. Związał się tu ze środowiskiem przestęp
czym i lumpenproletariatu1. Jak wielu młodych, początkujących pisarzy, tak 
i Limonowa przyciąga metropolia - Moskwa. Limonow, który zadebiutował 
w prasie prowincjonalnej jako poeta, wierzył, że wystarczy, by zamieszkać 
w stolicy, a jego kariera będzie się rozwijać. Pisarz podejmuje decyzję 
o wyjeździe z Charkowa w 1967 roku i wraz z żoną przeprowadza się do 
Moskwy. Życie w Moskwie, chociaż w biedzie, płynęło w beztroski sposób: 
„zapamiętał jednak nie tyle czasy głodowania, ale także, czy może przede 
wszystkim, beztroskie hulaszcze życie w gronie młodych artystów, kiedy 
okazję do biesiadowania stanowiły dni urodzin, ślubów, stypy i oficjalne 
święta radzieckie”2. Limonow staje się coraz bardziej popularny; zaliczany 
jest do grona tych twórców, których określa się jako „nowy głos w poezji 
rosyjskiej”. „W latach 1968-1969 wydał pięć tomików poezji w drugim 
obiegu, a w samizdacie rozeszło się 8000 kopii jego utworów”3.

1 Patrz: L. Suchanek, Parias i heros. Twórczość Eduarda Limonowa, Kraków 2001, s. 11. Na 
temat biografii pisarza patrz również biogramy w: W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej 
XX wieku, tłum, i oprać. B. Kodzis, op.cit., s. 337; Słownik pisarzy rosyjskich, pod red. 
F. Nieuważnego, Warszawa 1994, s. 220; A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji, Warszawa 1995, 
s. 249-250, a także w tekście uwagi o pisarstwie E. Limonowa; T. Klimowicz, Przewodnik po 
współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1966, s. 498-502; 
A. BepxoBCKnił, A. Ilann, B. IIpnObuibCKiiił, IlosumuHecKuu 3KcmpeMU3M e Poccuu, MocKBa 
1996, s. 279-281; A. BepxoBCKnfi, A. Ilann, E. MnxaiŁnoBCKan, Hayuonanu3M u KceHOtpoSus 
e poccuucKOM o6tqecmee, MocKBa 1998, s. 84-85; C. He3ynTOB, JIumohob 3óyapó [w:] 
Pyccme nucamesu. XX eetc. Euósuoepatpmecttuu csoeapb, nacn. 1, noa pea. H. CxaTOBa, 
MocKBa 1998, s. 750-753; PyccKue nucamesu 20 getta. Euoepatpmecttuu csoeapb, ra. pea. 
n. HjiKOJiaeB, MocKBa 2000, s. 413-414.

2 L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 12.
3 Tamże, s. 13.
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Do podjęcia ostatecznej decyzji o emigracji skłoniła pisarza propozycji 
ze strony KGB o składaniu donosów na konsula Wenezueli, dobrego znajo 
mego Limonowa. W 1974 roku pisarz wyjeżdża na Zachód, najpierw d< 
Wiednia, potem do Włoch. W 1980 roku Limonow ostatecznie osiedla si< 
w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak wielu pisarzy opuszczających włas 
ną ojczyznę, Limonow twierdził, że przyczyną jego wyjazdu był fakt, i; 
„w kraju nikt nie czyta jego wierszy” i sądził, że być może za granicą znaj 
dzie czytelników4. Takie uzasadnienie wyjazdu było jednym z powodóv 
najczęściej podawanych przez emigrantów. Nie mieli oni w kraju szans n; 
realizację planów twórczych, w szczególności na publikowanie bardzie 
ambitnych i nowatorskich utworów. Często przy tym świadomie rezygnował 
z kariery, imali się mało prestiżowych i nisko płatnych zajęć po to, aby po 
czuć się choćby wewnętrznie niezależnymi5. „Pisarze rosyjscy nie uciekał 
z kraju - pragnęli tylko jednego: być pisarzami, zajmować się literaturą 
jednak w ZSRR była ona dla nich zamknięta, bądź się przed nimi zamykała’ 
- te słowa Wasilija Aksionowa6 najlepiej wyrażają, jak naprawdę czuli si< 
we własnej ojczyźnie ludzie, którzy mieli potrzebę wyrażenia tego, co icl 
gnębiło, niepokoiło w sytuacji panującej w ich kraju. Jeśli chodzi o spraw; 
związane z możliwością wydania ich utworów, to w zasadzie na Zachodził 
nie było z tym trudności. Jak pisze w swojej książce A. Wołodźko, „literatu 
ra trzeciego wychodźstwa zyskała możliwości rozwoju, publikacji, promocji 
o jakich nie mogła nawet marzyć emigracja starsza”7 *.

4 Limonow poruszył ten temat w rozmowie z J. Jewtuszenko. Szerzej o tym L. Suchanek 
Parias i heros..., op.cit., s. 13.

5 A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji..., op.cit., s. 30.
6 „Bonpocu JlHrepaiypu” 1989, Ns 5, s. 21. Cytuję za: A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji.. 

op.cit, s. 30.
7 Tamże, s. 30-31.
* Szerzej na ten temat zobacz: L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., przypisy nr 8-10, s. 14

W Ameryce Limonow nie zyskał rozgłosu jako poeta. Wprawdzie 
w tamtejszej prasie emigracyjnej i wydaniach zbiorowych’ ukazało się wieli 
jego wierszy, ale sukces odniósł dopiero jako prozaik, dzięki książce To ja - 
Ediczka (3mo fi - 3duwa). Okazało się jednak, że powieść nie wzbudził; 
zainteresowania wśród emigracji rosyjskiej, opublikowano wiele artykułów 
w których komentowano powieść, protestowano przeciwko jej wydaniu. JaJ 
pisze L. Suchanek, „wymowny był, opublikowany w piśmie »Russkaja mysl’i 
Protest Aleksandra Glezera. Natomiast w prasie radzieckiej, w poczytnyn 
piśmie »Litieratumaja gazieta« ukazał się artykuł L. Pocziwałowa pod zna 
miennym tytułem Człowiek na dnie". Dlaczego książka Limonowa wzbu 
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dziła takie kontrowersje? John Glad dokonał klasyfikacji pisarzy emigrują
cych po 1970 roku. Zgodnie z jego typologią pisarze zostali przydzieleni do 
czterech grup. Pierwsza to tzw. esteci, wśród których badacz umieścił Josifa 
Brodskiego, Borisa Chazanowa, Andrieja Siniawskiego, Saszę Sokołowa, 
Jurija Kubłanowskiego, Aleksieja Cwietkowa. Druga grupa to moraliści 
(Natalia Gorbaniewska, Fridrich Gorensztejn, Naum Korżawin, Aleksander 
Zinowiew). Do trzeciej grupy, realistów, J. Glad zalicza Władimira Maksi
mowa, Wiktora Niekrasowa i Eduarda Limonowa, do czwartej zaś - fanta- 
stów i humorystów, Wasilija Aksionowa, Siergieja Dowłatowa, Władimira 
Wojnowicza, Ilję Susłowa, Juza Aleszkowskiego. Umiejscowienie Limono
wa w grupie pisarzy-realistów budzi wątpliwości, gdyż - jak zauważa 
A. Wołodźko - realizm w jego utworach (m.in. To ja - Ediczka ) „stapia się 
z hiperbolą i groteską, autor szokuje czytelników obsesyjnie naturalistycz- 
nym traktowaniem seksu i skrajnym cynizmem, jego świat bywa widziadłem 
z koszmaru sennego”9. To właśnie ze względu na tematykę i język utworu, 
książka wywołała wiele kontrowersji. Nawet na Zachodzie problematyczne 
okazało się opublikowanie książki: „36 znanych wydawnictw amerykańskich 
odmówiło druku i angielski przekład (It ’s Me, Eddie. A Fictional Memoir) 
ukazał się dopiero w 1983 roku w wydawnictwie Random House. Niełatwo 
też było opublikować książkę we Francji; wyszła tam wprawdzie wcześniej 
niż w Ameryce, bo w roku 1980, lecz pod zmienionym, bardziej chwytli
wym, zdaniem wydawców, tytułem Poeta rosyjski kocha dużych Murzynów 
(Le poete russe aime les grands negres). Gdy Limonow stał się już sławny, 
książkę przetłumaczono na 36 języków”10. Mniejsze problemy z wydaniem 
miała późniejsza książka zatytułowana Dziennik pechowca (JfyteeHUK neyd- 
auHUKa), której obszerne fragmenty zostały opublikowane w 3 numerze uka
zującego się w Paryżu pisma „Echo” (1978).

’ A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji..., op.cit., s. 26.
10 L. Suchanek, EduardLimonow - „Parias literatury rosyjskiej” [w:] Realiści ipostmoder- 

niści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych, pod red. L. Suchanka, Kraków 
1997, s. 127. Zobacz także: L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 15.

W 1982 roku Limonow opuszcza Stany Zjednoczone i osiedla się w Pa
ryżu, gdzie uzyskuje obywatelstwo francuskie. Zaczyna publikować w pary
skich pismach „Echo” i „Kowczeg”, znajduje się także wśród autorów 
pierwszego numeru „Mulety”, którego założycielem był Tołsty (właściwie 
Władimir Kotlarow). Publikował też w piśmie A. Siniawskiego i M. Roza- 
nowej „Sintaksis”, kilka jego wierszy ukazało się w numerze 25 (1980) pi
sma „Kontinient”. O miejscach swego pobytu pisarz opowiada w następujący 
sposób:
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„ZSRR jest krajem mojego dzieciństwa i mojej młodości. Żywię wobec niego 
czuły sentyment, jak roślina na wspomnienie cieplarni. Stany Zjednoczone musiały 
stać się krajem mojej dojrzałości, wieku męskiego i wciąż jeszcze potężna symfonia 
nowojorska rozbrzmiewa we mnie muskularnie, przypominając mi osobistą i okrutną 
wojnę, jaką toczyłem z tym miastem pełnym piękna i wściekłości. Francja i Paryż - to 
mój dzień dzisiejszy; moja miłość i nienawiść do wydawców i krytyków mają tę samą 
intensywność co moje stosunki w czułych latach młodości z policją charkowską”11.

11 E. Limonow, ***, op.cit., s. 5-6.
12 Tamże, s. 5.
13 3. JIhmohob, y nac Gbuia BejiuKan 3noxa, „3HaMH” 1989, Nr 11; wyd. książkowe: 

3. JIhmohob, y nac 6buia BenuKan 3noxa, MocKBa 1994.
14 3. JIhmohob, nodpocmoK CaeeHKO, „Chhtbkchc”, IlapHHC 1983; wyd. krajowe: 3. JIhm

ohob, riodpocmoK CaeeHKO, npHnojKHene k MypHany „KySaHb” 1992.
15 3. JIhmohob, Mojioóou Hezoónu, „CHmaKcnc”, IlaproK 1986; wyd. krajowe: 3. JIhmohob, 

Mojioóou nezoóm, Mocma 1992. W polskich pracach spotykany jest również tytuł: Młody łajdak.
16 3. JIhmohob, thocmpaney e CMymHÓe epejuu, HobochShpck 1992.
17 3. JIhmohob, CMepmb coepeMeHHbix zepoee. Pomoh, M. Michelson Publishers, Tel Aviw 

1993; 3. JIhmohob, CMepmb coepeMembix zepoee. Pomoh. PaccK03bt, MocKBa 1993.

Limonow był pogodzony z zaistniałą sytuacją, nie obwinił nikogo o to, 
jak potoczyły się jego losy:

„Nikt mnie nie wydalił z ZSRR, po prostu wyrzuciły mnie na inny brzeg, w towa
rzystwie tysięcy innych istot ludzkich z tego kraju - nawałnice społeczne moich cza
sów. Po tym niemal wodewilowym rozbiciu się o rafy, wyreżyserowanym przez histo
rię w roku 1975, jakoś doszedłem do siebie i odkryłem, że na brzegu zachodnim lud
ność jest zorganizowana, żyje i gospodaruje według zaskakująco podobnych do pra
wideł z brzegu wschodniego. W ceremoniale zachodnim jest nie mniej hipokryzji jak 
w rytuałach krajów »świetlanego jutra ludzkości«”12 13 14 15.

Dorobek Limonowa można podzielić na kilka części. Pierwsza z nich, ze 
względu na umiejscowienie akcji, zwana trylogią amerykańską, obejmuje 
wymienione wcześniej utwory: To ja - Ediczka (3mo x - SduuKa), Dziennik 
pechowca (ffneeHUK ueydawiUKd) oraz powieść Historia jego sługi (Hcm- 
opwi ezo cnyzu). Tematycznie bliski jej jest utwór Kat (TIarian j. W jego 
twórczości wyróżnia się także inną trylogię, rosyjską, a dokładniej - char
kowską bądź prowincjonalną, do której zaliczane są takie utwory, jak: Mieli
śmy Wielką Epokę (Y uac 6buia BenuKan 3noxa)}\ Wyrostek Sawienko 
(JlodpocmoK CaeeuKo)™, a także Młody niegodziwiec (Mojioóou uezodau)'5. 
Na emigracji powstają również następujące utwory: Cudzoziemiec w czasach 
zamętu (MHoempaHeą e cjuymnoe epeMu)'6, Poskromienie tygrysa w Paryżu 
(YKpoiąeuue muzpa e napuotce), Śmierć współczesnych bohaterów (Cjuepmb 
coepeMeuHbix zepoee) 17. Pisarz jest również autorem licznych opowiadań, 
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które zostały opublikowane w czasopismach emigracyjnych („Sintaksis”, 
„Muleta”), a następnie zebrane w tomy: Amerykańskie wakacje (AMepuKanc- 
mte KanuKyjibi), Wielka matka miłości (BejtuKaa Mamb juoóeu), Moneta Andy 
Warhola, Obcy w nieznanym mieście (jJyotcou e ne3naK0M0M eopode), Zwy
kłe incydenty (OSbtKHoeeHHbie UHijudeHmbi) oraz Koniak „Napoleon” (Koh- 
bftK „ Hanojieon ”)18.

11 W Rosji opowiadania ukazały się w tomach: 3. JIhmohob, KoHbar „HanoneoH", Mocima 
1995 oraz 3. JIhmohob, TyMcou e ue3HaK0M0M eopode, MocKBa 1995. Patrz także: 3. JIhmo
hob, KoHbaK „HanojieoH". Paccitasbi, M. Michelson Publishers, Tel Aviw 1990. Pojedyncze 
opowiadania drukowane były w pismach: „Hani coBpeMeHHHk” czy w almanachu „KoHeu Beka”.

” Wszystkie cytaty użyte w tekście pochodzą z wydania 3mo » - SduHica. Pomoh, MocKBa, 
Lnaroji, 1991.

20 L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 79.

Problematyka Stanów Zjednoczonych i stosunek samego Limonowa do 
tego kraju uwidacznia się najpełniej we wspomnianej trylogii amerykańskiej 
oraz w opowiadaniach. Jeśli chodzi o trylogię, to - jak pisze L. Suchanek - 
nadrzędną całość stanowi w niej wspólnota elementów treściowych, nie 
obowiązuje zaś zasada chronologii. Jedność elementów cyklu zapewnia naj
ważniejszy składnik świata przedstawionego: narrator-bohater, noszący to 
samo nazwisko, co autor utworów - Limonow, i imię Edward, w formie 
zdrobniałej Ediczka, Edik.

Analizę utworów Limonowa, w których Stany Zjednoczone jako wyma
rzone miejsce na ziemi, eden są przedstawione najpełniej, należy rozpocząć 
od najbardziej kontrowersyjnej powieści To ja - Ediczka 19. Powieść ta jest 
swego rodzaju zapisem życia nie tylko jednostki, konkretnej postaci, ale 
wszystkich emigrantów w USA. Znamienny jest fakt, że zetknięcie się 
z nową rzeczywistością przynosi zawód, rozczarowanie. Jak pisze L. Sucha
nek, „iluzje rozwiewają się, pryska tradycyjny mit”20. Jest charakterystyczne, 
że emigranci zwykle starają się porównywać nowe miejsce zamieszkania ze 
swoją prawdziwą ojczyzną, przy czym z reguły porównanie takie wychodzi 
na niekorzyść nowego miejsca. Nie uniknął takich porównań także E. Limo
now. Ustami jednego z bohaterów przekazuje gorzką prawdę o Ameryce 
jako miejscu wyidealizowanym, w którym rzeczywistość nie różni się znacz
nie od życia w ówczesnym Związku Radzieckim. „Pisarz tu, w Ameryce - 
pisze Limonow - stawał się dzień za dniem coraz większym zwolennikiem 
Rosji i patriotą własnego narodu, chociaż wcześniej wyrywał się z Rosji 
i w końcu się z niej wyrwał” (s. 118).

Ediczka, którego biografię niczym linia demarkacyjna przecina emigra
cja, zaczyna traktować Stany Zjednoczone jako początek nowego życia. 
Wszystko bowiem trzeba zaczynać od początku i odnaleźć się w nowej rze- 
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zywistości. Okaże się, że nie stanowi to dla niego istotnego problemu. Jak 
auważa L. Suchanek, „zmiana środowiska społecznego, politycznego i kul- 
urowego sprawia, że mechanizmy przynależności, które regulują zasady 
unkcjonowania jednostki w grupie muszą zostać ukształtowane na nowo, 
igodnie z normami nowego środowiska. (...) W nowym środowisku jed- 
lostka musi przywyknąć do panujących w nim norm grupowych - społecz- 
lych, kulturowych, obyczajowych”2 . Bohater Limonow ma trudne zadanie 
irzed sobą, gdyż znajduje się w środowisku obcym dla niego ideologicznie. 
Wychowany w kraju, w którym panował komunizm i władza scentralizowa
ła, przybył do kraju, w którym autokratyzm zastąpiła demokracja, libera- 
izm, wyłączające Jako zasadę współistnienia grupę i kierowanie, które 
lotąd były podstawą egzystencji Ediczki”21 22. Jak dalej konstatuje L. Sucha- 
lek, Stany Zjednoczone to przykład antagonizmu i konieczności walki zro- 
lzonej przez „rozklasowienie” - zespół zorganizowanych relacji między- 
udzkich w społeczeństwie amerykańskim jest Ediczce obcy i wrogi. Świato- 
jogląd bohatera zdominowany został przez wpojone mu mity socjalizmu 
totalitaryzmu; przez ich pryzmat Ediczka patrzy na nową rzeczywistość, 
rtórą chce przekształcić, przystosować do własnych wyobrażeń, do swojego 
lystemu wartości. Bohater Limonowa swoją postawą reprezentuje bunt wo- 
>ec nowego systemu, w którym rozpoczął życie. Z jednej strony godzi się 
: nim, z drugiej jednak, poprzez swoje zachowanie, neguje większość tego, 
:o ofiarowało mu życie w Ameryce.

21 Tamże, s. 74.
22 Tamże, s. 74.
23 Tamże, s. 76.
24 JI. KopmuiOBa, riocnednuu poMawnuK 3dwKa, „KoBuer” 1980, N° 5, s. 93. Cytuję za: 

J. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 77.

Krytykę Stanów Zjednoczonych oraz systemu przypisywanych im warto- 
ici uznano powszechnie jako „tani antyamerykanizm i prosowiecką propa
gandę”23. Taka interpretacja wizji świata przedstawionego przez Limonowa 
nusiała wzbudzić kontrowersje. Nawet jeśli stwierdzano, że przebija z jego 
ekstów krytyka Ameryki, to większość interpretatorów nie zgadzała się 
: zarzutem, że ta krytyka jest jednoznaczna z apologią systemu komuni- 
itycznego, radzieckością, sowietyzmem. L. Komiłowa uważa, iż „w Amery- 
:e drażniło Limonowa to wszystko, co drażniłoby go również w innym kra- 
u”24. Nie można twierdzić, że Limonow akceptuje jeden z tych systemów.

gruncie rzeczy odrzuca oba, gdyż według niego nie są one nastawione na 
iobro człowieka, ale skierowane na to, aby wręcz go skrzywdzić. Systemy te 
,nie stwarzają możliwości zrealizowania się jednostki, szczególnie osób 
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utalentowanych, nietuzinkowych, ze znamieniem inności”25. W rzeczywisto
ści oba te systemy, choć całkowicie odmienne, są bardzo do siebie zbliżone 
imają ten sam cel. Zasadnicza różnica polega na tym, że „w ZSRR 
o wszystkim decyduje ideologia, w Ameryce - względy komercyjne”26.

25 L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 78.
26 Tamże, s. 78.
27 W. Szewczyk, Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów 2000, s. 81.
28 Tamże, s. 81.

Ludzi żyjących w systemie kapitalistycznym Limonow określa jako 
„potwory obojętności”. Egoizm przejawiający się w ich charakterach zawiera 
się w bezkrytycznym określaniu wszystkiego jako „moje” - „mój chleb, 
moje mięso, (...), mój apartament” (s. 182). Limonow wypowiada ustami 
Ediczki znamienne zdanie, ,ja nienawidzę tej cywilizacji, która stworzyła te 
potwory obojętności, cywilizacji, na której sztandarze napisałbym najbar
dziej dobijającą, od czasów powstania ludzkości, frazę - to twój problem” 
(s. 182). Egoizm, zapatrzenie we własną osobę, niechęć do współdziałania 
z innymi ludźmi stają się cechami charakterystycznymi cywilizacji zachod
niej, do której ze względu na odmienny od słowiańskiego typ myślenia 
i system wartości trudno się przystosować. Człowiek skazany jest bowiem na 
samotność i pozostawiony samemu sobie. Nieprzyzwyczajony do takiej sy
tuacji Ediczka czuje się źle, nie może odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 
Jest zaniepokojony faktem, że podobne rzeczy zaczynają przenikać także do 
Rosji; mimo że nie w tak czystej formie jak w USA, to jednak „miłość 
opuszcza Rosję. A miłość jest potrzebna temu światu, świat krzyczy o mi
łość” (s. 182-183). Właśnie takiej prawdziwej, bezinteresownej miłości bra
kuje Ediczce w stosunkach międzyludzkich, przeszkadza mu także brak 
bezinteresowności i niezafałszowanego obrazu życia. Przecież człowiek, 
będąc istotą społeczną, nie może żyć jako odrębna jednostka, bowiem 
„w naturze człowieka istnieje wśród wielu potrzeb psychicznych - potrzeba 
przynależności, która sprawia, że człowiek (niezależnie od wieku) musi czuć 
przynależność »do«, bycia »z«, działania »dla«”27. Przebywanie w grupie, 
poczucie, że dla kogoś możemy żyć, że ktoś nas potrzebuje, jest zaspokoje
niem jednej z najważniejszych potrzeb człowieka: potrzeby bezpieczeństwa, 
„a nadto zaspokaja potrzebę uznania, szacunku, miłości itp.”28

Limonow w swojej powieści osnutej na tle wydarzeń z życia Ediczki 
w Stanach Zjednoczonych tworzy obraz Amerykanów i systemu, w którym 
wyrośli i wychowali się. Nie jest to obraz po2ytywny. Limonow z żalem 
stwierdza, że nie okazują oni najprostszych ludzkich odruchów, jeśli drugie
go człowieka dosięgnie nieszczęście. Dlaczego, zastanawia się Ediczka, 
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,Amerykanie, mądrzy w końcu ludzie, radzą takim jak my przekwalifikować 
>ię. Niezrozumiałe jest jedno, dlaczego sami nie mogą zmieniać własnych 
zawodów. Biznesmen, straciwszy połowę majątku, rzuca się z 45 piętra 
iwojego biura, ale nie pójdzie pracować jako ochroniarz” (s. 184). Z limo- 
towowskiego opisu jawi się postać słabego psychicznie człowieka, stano
wiącego wytwór cywilizacji zachodniej. Zmienić zawód jest stosunkowo 
atwo, trudniej już przekształcić duszę i samoświadomość. Tak więc ta cywi
lizacja to „raj dla przeciętności. A my uważaliśmy, że ZSRR jest takim miej
scem, a tu, jeśli tylko jesteś utalentowany, jest inaczej” (s. 185). Niestety 
i ten mit amerykański okazuje się fikcją.

Rozgoryczony Ediczka zastanawia się, gdzie jest jego miejsce w świecie. 
W ZSRR miejsce uprzywilejowane jest przeznaczone dla osób należących do 
partii, w Ameryce zaś - dla biznesmenów. „A dla mnie miejsca nie ma” - 
Konstatuje (s. 185). Sam Limonow napisał Otwarty list do Sacharowa, który 
określał jako pierwszy trzeźwy głos z Zachodu. W liście tym, opublikowa
nym w Londynie, zaznaczył, że Ameryka jest idealizowana przez naród ro
syjski, że w rzeczywistości w USA jest tyle samo problemów, ile w Związku 
Radzieckim, w efekcie więc kraje te nie są tak bardzo od siebie różne. 
„Krótko mówiąc - pisze Limonow - list ten miał w założeniu wpłynąć na 
zaniechanie podjudzania sowieckiej inteligencji (...) niemającej pojęcia 
n tym świecie, do emigracji i w ten sposób gubienia jej” (s. 97). Niestety, 
chociaż jednym z głównych argumentów wyjazdu na emigrację było prag
nienie swobody wypowiedzi, to okazało się, że „tak jak w Rosji, nie mogli
śmy i tu w Ameryce drukować swoich artykułów, czyli tym samym wypo
wiadać swoich poglądów. Mieliśmy zakazane tu co innego - pisać krytycz
nie na temat świata Zachodu” (s. 98). Zastanawiając się nad swoją pozycją 
w tej rzeczywistości, Ediczka dochodzi do smutnego wniosku, że prawdziwe 
pisarstwo, prawdziwa literatura nie są tu nikomu potrzebne - „kogóż to inte
resuje, że ja jestem jednym z największych, obecnie żyjących rosyjskich 
poetów (...). Tu są stada bogaczy, knajpy na każdym rogu, a literatura spro
wadza się do poziomu profesorskiej rozrywki” (s. 163).

Wiele osób emigrujących do Ameryki wyjeżdżało przede wszystkim po 
to, aby wzbogacić się, znaleźć dobrze płatną pracę. Często jednak ci, „którzy 
mieli nadzieję na złote góry, zupełnie nie mogą sobie uświadomić prostej 
filozofii życiowej zachodniego pracownika. Być takim jak wszyscy - po co 
więc było wyjeżdżać? Tutaj prosty człowiek z dumą mówi o sobie: jestem 
taki jak wszyscy" (s. 255). Ameryka nie może nikogo zbawić, nie jest w sta
nie zaspokoić wszystkich potrzeb ludzi pragnących wzbogacić się w niej. 
Wyssane z palca okazały się opowieści emigrantów, którzy rzekomo bez 
wysiłku osiągnęli bogactwo. Trzeba przejść wiele upokorzeń, aby jakoś za
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cząć życie w nowej rzeczywistości. I chociaż początkowo emigrant zachwy
ca się wszystkim, co związane jest z „nową” ojczyzną, to na późniejszym 
etapie pobytu okazuje się, że tak jak wszędzie, tu też człowiek spotyka się 
z prozą życia. Jest jeszcze jeden problem, który bardzo utrudnia adaptację w 
nowym środowisku, a mianowicie tęsknota za własną ojczyzną.

Bohater Dziennika pechowca29, „34-letni mężczyzna, dziwny nieco, pe
chowy emigrant, dręczony samotnością mieszkaniec nędznych hotelików”30, 
z jednej strony zachwyca się zwykłymi amerykańskimi śmieciami, brudem - 
„Bardzo dużo lubię w miasteczku, w którym obecnie mieszkam. Jest ono - 
Nowy Jork - całkiem spore. Jego śmieci są najpiękniejszymi śmieciami na 
świecie” (s. 18). Z drugiej jednak strony, kilkadziesiąt stronic dalej, możemy 
znaleźć następujące, zupełnie odmienne refleksje:

29 3. JIumohob, jjHeeHUK ueydatHUKa wiu ceKpemHan mempadb, New York 1982, „Index 
Publishers”; wyd. krajowe: jjHeeHUK neydatHUKa unu ceKpemnafi mempadb, MocKBa 1991, 
„Enaroji” 13.

30 L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 106.

„H uejiyio cbok) PyccKyio PeBOJitoiwio 
B ee noTHbie MajitHHiueHtH pycbie Kyapw 
Bbi6nBajomnec« H3-noa MaTpoccKoH 6ecK03bipKn 
hjim cojuaTCKOił nanaxn.

ił uejiyio ee HcuapanaHHbie pyccKtte Sejibie pyxn
fi njiany u roBopio:

(...)
fi njiany o Teóe b Hbio-fiopKe. B ropoue aTJiaHTHHecKnx Cbipbix BerpoB. Tae 6e- 

CKpaiłHe HBereT 3apa3a. Tae Jiioan-pa6bi npncjiy>KHBaiOT juo,nsM-rocnoaaM, KOTopbie 
b to we BpeMH bbjuiotcsi paóaMH” (s. 64).

Bohater-pechowiec porównuje Nowy Jork do Sodomy, miejsca rozpusty 
zamieszkiwanego przez złych ludzi. Stanowi on niebezpieczne miejsce dla 
łaknących zmiany życia emigrantów, które w sposób niezauważalny wciąga 
ich w swoje podziemia. Autor Dziennika zadaje sobie często retoryczne py
tania o cel swojego życia w tym mieście. Jak pisze: „I po co ja tu mieszkam? 
Dlaczego nie wyjadę tam, gdzie są lasy i pola, do zielonej, przez cały rok 
ciepłej i wesołej przestrzeni - jest możliwość znaleźć taką na ziemi?” 
(s. 156). Zwłaszcza, że „tak dla mieszkańców tego miasta, jak i dla zwiedza
jącego jest tak samo straszny. Przyciśniesz się do grzejnika i patrzysz 
w okno, dla człowieka naturalny jest nie tylko strach, ale także oglądanie 
czegoś koszmarnego” (s. 167). I chociaż zimowy pejzaż Nowego Jorku jest 
przygnębiający, to „w mgliste, wiosenne dni nasz Nowy Jork jest niezwykle 
piękny (...)” (s. 28).
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Dręczony samotnością, z bagażem doświadczeń, Eduard reprezentuje 
postać, której w życiu się nie udało, która nie osiągnęła żadnych sukcesów. 
L. Suchanek w monografii poświęconej Limonowowi zauważa, że pozycję 
społeczną bohatera „mogą określać słowa cleaning-man czy vacuum- 
-man”31. „Wchodzimy zwykle - zauważa autor dziennika - bocznymi 
drzwiami, schodami kuchennymi. Nasze miejsce to czeladna izba i sutere
na” (s. 240)32.

31 Tamże, s. 106.
32 Tłum. L. Suchanek.
33 Ch. Handy, Giód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie, 

tłum. J. Pieńkiewicz, Wrocław 1999, s. 19.
34 L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 106.
35 Tłum. L. Suchanek.
36 Patrz szerzej: L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 107.

Im bardziej ten nieszczęśliwy człowiek jest doświadczany przez życie, 
tym jest mocniej wyczulonym obserwatorem rzeczywistości amerykańskiej. 
Jego uwaga skupiona jest głównie na opisie Nowego Jorku, ciemnych stron 
życia jego mieszkańców, wśród których nierzadko spotyka się przeróżne 
dewiacje seksualne, skłonności samobójcze. Do ciemnych stron zalicza także 
życie ludzi bogatych, biznesmenów, którzy dla zdobycia pieniądza skłonni są 
do największych poświęceń. Staje się on nadrzędnym celem ich życia, jest 
największą potrzebą, którą pragną zaspokoić. „Pieniądz - zauważa Charles 
Handy - stał się wspólnym mianownikiem dzisiejszych społeczeństw, 
a osiągnięcie większego bogactwa jest pierwszym celem, jaki deklaruje każ
dy rząd, bez względu na jego ideologię”33. Taką cywilizację bohater Limo- 
nowa postrzega jako antyludzką, obcą wobec wpojonych mu wartości. Świat 
taki „nie może być piękny - rzadkie momenty, gdy tak bywa postrzegany, to 
jedynie chwilowy miraż”34. Ameryka w oczach autora zapisków porówny
wana jest do Babilonu, miasta, które runęło. Jak prorokuje autor, analogiczna 
przyszłość czeka cywilizację amerykańską, której wizję określa w sposób 
jednoznaczny: „niech porośnie trawą, zawali się, legnie w gruzach i niech 
ocean ją strawi”35.

Autor Dziennika nie może pogodzić się z sytuacją, w której system pa
nujący opiera się na dominacji jednej wybranej klasy, gdyż tym samym jest 
zaprzeczeniem wolności osoby ludzkiej. Odrzuca system, w którym jednost
ka nie jest celem, lecz stanowi jedynie środek służący do realizacji celów 
ustroju i staje się tylko funkcją państwa. Nie jest mu bliski system totalitar
ny, w którym jedynym posiadaczem dóbr jest system, a jednostka może zo
stać stłamszona przez przymus zewnętrzny36. Bohater Limonowa w jasny 
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sposób określa swój stosunek do otaczających go w Ameryce ludzi: współ- 
czuje biednym, krytykuje zaś bogatych.

Szczególną nienawiścią bohater obdarza biznesmenów, niby-bogaczy, 
którzy wszystko to, co osiągnęli, zawdzięczają wsparciu finansowemu swo
ich rodziców, a nie własnej pracy. Nienawiść jest obecna także w stosunku 
do niemłodych już kobiet, którym wydaje się, że dzięki posiadaniu pieniędzy 
będą mogły posiąść wszystko, co zechcą nie wyłączając uczuć. Nie akcep
tuje także małżeństw zawieranych wyłącznie dla pieniędzy przez młode, 
piękne kobiety ze starymi, lecz bogatymi mężczyznami. „Wyniośli bogacze 
- pisze Limonow w swojej książce - skaczą na koniach, ubrani w specjalne 
piękne kostiumy. Na fotografiach stoją poubierani w stroje wieczorowe. (...). 
Broni ich armia, policja i wynajęci ochroniarze. A my, głodujący, często 
z zawiścią patrzymy na nich” (s. 117). „Zostaliśmy więźniami własnej reto
ryki, więźniami mitu pieniądza. Pieniądz nie tylko zaspokaja nasze potrzeby, 
jest też przeważnie miernikiem sukcesu” - stwierdza Ch. Handy37 *.

37 Ch. Handy, Głód ducha..., op.cit., s. 18-19.
39 3. JIhmohob, Tlanay, Jerusalem 1986; wyd. krajowe: 3. JIhmohob, TlajiaH, „rjiaron” nr 16, 

MocKBa 1993. W Polsce fragmenty utworu zostały opublikowane w „Literaturze na Świecie” 
1992, nr 4. W tłumaczeniu H. Chłystowskiego utwór nosi tytuł: Zawód: sadysta.

39 L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 112.

Nienawiść Limonowa wobec środowiska bogaczy najbardziej wyraziście 
jest przedstawiona w powieści Kat (JIcuiaH)3i. Chociaż nie należy ona for
malnie do tzw. trylogii amerykańskiej, to łączy ją z nią „ta sama przestrzeń 
fabuły, podobne środowisko, analogiczne motywy”39. Książka opowiada 
o emigrancie z Polski, Oskarze Chudzińskim, który nie czuje się już Pola
kiem, chciałby bardzo stać się prawdziwym Amerykaninem, przestał się 
identyfikować ze swoją ojczyzną. Zerwał wszelkie kontakty z rodakami 
przebywającymi w Nowym Jorku, gdyż „wszyscy razem przeżyć nie mogą 
trzeba zostać samemu” (s. 25). Przestał więc pod różnymi pretekstami od
wiedzać znajomych Polaków, stopniowo ograniczył spotkania z dawnymi 
przyjaciółmi. Jest to pierwsza próba asymilacji w nowej ojczyźnie. Nie jest 
ona łatwa, gdyż nawet jego znajomi, mieszkańcy Nowego Jorku, wypowia
dają się na temat braku więzi emocjonalnych wśród ich narodu: „My Ame
rykanie przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy samotni. (...) o wiele 
bardziej samotni, niż wy, Polacy. Zwykle mamy jedynie kilku prawdziwych 
przyjaciół i naszą pracę. Polak częściej żyje wśród ludzi, jest o wiele bardziej 
towarzyski (...)” (s. 36).

Emigracyjna rzeczywistość Oskara jest tak samo pesymistyczna jak 
Ediczki, bohatera dwóch poprzednich powieści. Bez perspektyw, zamiesz
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kujący tani hotel, Oskar odkrywa, w jaki sposób można stosunkowo łatwo 
zarobić, utrzymać się na dość wysokim poziomie. W jego życiu zaczynają 
pojawiać się kobiety, dużo starsze od niego, bogate, które za odpowiednią 
opłatą korzystają z jego usług jako sadysty. Opisy orgii, seansów erotycz
nych, elementów stroju wykorzystywanych do tych ekscesów zajmują więk
szą część powieści. Wydaje się więc, że w bardzo prosty sposób Kat może 
osiągnąć pieniądze, uzyskać odpowiednio wysoką stopę życia, o którą tak 
bardzo zabiegał. I chociaż dla czytelnika taki sposób zarobku wydaje się 
najprostszym wyjściem z jego sytuacji, to „nie myślmy, że życie kata to 
ciągłe święto. Ma problemy, które można nazwać zawodowymi. Z jednej 
strony spotyka się z tymi partnerkami, które są gotowe mu płacić za to, 
z drugiej jednak, te kobiety, które wzbudzają w nim zainteresowanie, nie 
interesują się jego osobą”4 . Ta sytuacja powoduje, że Oskar staje się coraz 
bardziej nieszczęśliwy, a jego działania skierowane przeciwko naiwnym, 
podstarzałym damom prowadzą do autodestrukcji.

40 M. JIeMXHH, tfHoruiaHemMUH JIumohob [w:] 3. JIhmohob, nanat..., op.cit., s. 307.
41 L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 113.

Chociaż tytułowy kat nie jest Rosjaninem, to jego wcześniejsze wyobra
żenia na temat emigracji czy obrazu Stanów Zjednoczonych były zbieżne 
z postrzeganiem ich przez Rosjan i przedstawicieli innych nacji poszukują
cych w Ameryce szczęśliwszego i lepszego życia. Dla Oskara miernikiem 
sukcesu poza granicami własnej ojczyzny byli jego rodacy, którym udało się 
osiągnąć sukces, a ich nazwiska stały się znane na świecie. Zalicza się do 
nich R. Polańskiego, J. Kosińskiego czy Z. Brzezińskiego. Wielu młodych 
ludzi myślało: „mogli oni, mogę i ja. W czym jestem od nich gorszy?” 
(s. 24). Niestety, jak dla wielu, tak i dla Oskara Ameryka okazała się klęską, 
„rzeczywistość szybko zabiła marzenia. Oskar uświadomił sobie, że jak 
wielu innych jest pechowcem, nieudacznikiem i żyje w Nowym Jorku »bez- 
nadziejnie tępo« (s. 29) - alkohol, tanie narkotyki, koktajle, party” - konsta
tuje L. Suchanek40 41. Postanowiwszy zmienić swoje życie, Oskar zaczął stop
niowo uczyć się, jak przetrwać w nowych warunkach, jak najlepiej grać rolę, 
którą obrał. Okazuje się, że dobrym sposobem jest kłamstwo, drobne oszu
stwo. Poza tym za wszelką cenę usiłuje się dostać do środowiska ludzi bo
gatych. Wie już z własnego doświadczenia, że „nieszczęśliwych nikt nie lubi 
i nikt nie zaprasza” (s. 35).

Ameryka jest niebezpieczna. Jest tak samo wrogo nastawiona do czło
wieczeństwa jak komunizm. „Amerykanie zapomnieli, że człowiek posiada 
także duszę, a nie tylko żołądek. W tym kraju ludzie żyją jak utuczone szczu
ry...” (s. 225) - słowa te, jakże znamienne, wypowiada inny bohater powie
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ści, stanowiący zaprzeczenie poglądów Oskara, Jacek Gutor. Prowadzi on 
tryb życia odmienny od egzystencji swojego rodaka, nie pragnie integracji 
z Ameryką, nie udaje, że mu się w niej podoba. Na pytanie, dlaczego zdecy
dował się w niej osiedlić, stwierdził krótko, że tu chociaż może pracować. 
Jacek nie ukrywa swojej nienawiści do Stanów Zjednoczonych, wypowiada 
gorzkie słowa na temat ich mieszkańców: „ludzie tu pogrążyli się w wulgar
nym świństwie i materializmie” (s. 225). „Kult Ameryki ogarnął średnią 
klasę społeczeństwa sowieckiego i marzenie o Ameryce stało się rzeczywistą 
formą marzenia o szczęściu, niestety rzadko kiedy pogoń za szczęściem 
kończy się sukcesem. Sukces za wszelką cenę, bez liczenia się z uczuciami 
innych, często z pogardą dla nich, nie może przynieść satysfakcji komuś, kto 
ma duszę, sumienie i przyzwoitość. I chociaż cechy te często są utożsamiane 
z tzw. duszą słowiańską, to często okazuje się, że aby przeżyć, ludzie tracą 
swoje pierwotne instynkty, tworzą nowy, dobry jedynie dla nich porządek 
wartości.

Emigracyjną rzeczywistość można przyrównać, choć w dużym uprosz
czeniu, do sytuacji więźniów obozowych. Ludzie ci, z ukształtowaną na 
nowo świadomością, z przewartościowanym systemem samoświadomości, 
zmuszeni byli do przeżycia na własną rękę, nie uciekali od żadnych sposo
bów, choćby miały one zaszkodzić ich najlepszemu przyjacielowi. Liczyło 
się jedynie egoistyczne myślenie o sobie. O ile w obozie nowy człowiek był 
kształtowany na gruncie utopii komunistycznej42 43, o tyle na emigracji takim 
utopijnym systemem był kapitalizm pełniący rolę ideału, do którego dążyła 
większość opuszczających swoje miejsce zamieszkania. Często ich zacho
wanie zmieniało się diametralnie, a ich świadomość etyczna nierzadko była 
poddawana presji systemu kapitalistycznego. Zniewolony w sferze psychicz
nej, często samotny, emigrant ulegał naciskom i aby tylko przetrwać, nie 
wahał się przed potępianymi z moralnego punktu widzenia zachowaniami. 
Niestety, mit o Ameryce jako przeciwieństwie Rosji, jako raju na ziemi, nie 
jest niczym nowym, „amerykańskie marzenie prześladuje Stary Świat już od 
dawna, Rosja nie jest wyjątkiem”44.

42 A. /tomie, Sdyapd, 3dux u SóuiKa... [w:] 3. JImmohob, Tla/iau..., op.cit., s. 302.
43 Szerzej na ten temat patrz: A. Raźny, Literatura wobec zniewolenia totalitarnego. Warla- 

ma Szalamowa świadectwo prawdy, Kraków 1999, s. 146.
44 A. flornie, 3dyapd, 3óuk u 3dutKa... [w:] 3. JIhmohob, flajiau..., op.cit., s. 302.

Także w powieści Kat Limonow przedstawia obraz Ameryki, Nowego 
Jorku. Chociaż nie ma on bezpośredniego wpływu na treść, to jest wart za
uważenia i poświęcenia uwagi w kontekście przeżyć psychicznych bohatera. 
Na określenie mieszkańców Nowego Jorku Oskar używa określeń: „mutan- 
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y”, „ludzie przyszłości” czy „istoty”. „Niektóre z tych stworzeń w ogóle nie 
>ą podobne do ludzi, bardziej przypominają przedmioty” (s. 98) - konstatuje 
Dskar. Oprócz tego podejrzewa ich jeszcze o coś w rodzaju masochizmu, 
jdyż „nie można inaczej wytłumaczyć tego, że mogą chodzić po najbrud- 
liejszych i śmierdzących chodnikach, i kilka razy dziennie schodzić w naj
bardziej złowieszcze w świecie podziemie - metro (...)” (s. 98). Jednak za 
lajwiększy przejaw masochizmu bohater uważa napisy noszone często na 
podkoszulkach przez mieszkańców: „Kocham Nowy Jork”. Taki stosunek do 
Nowego Jorku i jego mieszkańców stanowi dowód, że chociaż Oskar bardzo 
:hciałby stać się prawdziwym Amerykaninem, to nie potrafi zaakceptować 
\meryki bezwarunkowo. Opisując jedną z uczt bogaczy, z goryczą stwier- 
iza, że „przyzwyczaić się do bogatego życia jest łatwiej, bez wysiłku. A do 
tycia w biedzie jakoś trudniej” (s. 188). Prostsze okazuje się przyswojenie 
złożoności etykiety niż powrót do życia właściwego nizinom społecznych. 
, Wszystko jest możliwe w tym najlepszym ze światów, gdzie wszystko nale- 
ty do wszystkich i ludzkimi istotami rządzi kaprys” (s. 283).

W książce spotykamy się z usilną próbą zamerykanizowania człowieka, 
ctóry w krótkim czasie chciałby całą swą osobą wchłonąć to wszystko, co 
iaje tak wyczekiwane miejsce, owa „fabryka” marzeń, i nie baczy na to, czy 
>ą to pozytywne, czy negatywne zjawiska. Tak więc bohater „żyje pełnią 
tycia: wlewa na siebie od rana do wieczora perfumy Eąuipage, pali jointy 
i najlepszej na świecie marihuany, wącha kokainę, (...), żywi się w Płazie, 
eździ limuzyną, mieszka na poddaszu”45 46. Wszystko to robi po to, aby za
pomnieć, aby oderwać się od rzeczywistości, z którą tak uporczywie wal
izy, by przetrwać. Udaje, że wszystko mu się w niej podoba, ale w głębi 
iuszy jest nieszczęśliwy i usiłuje równocześnie „zyskać jak najwięcej 
i zapomnieć się jak najmocniej”, aby przestać czuć i kontrolować swoje 
zachowania, które w normalnych warunkach, w znanym środowisku były- 
py dla niego nie do pomyślenia. Zawojować, podbić Nowy Jork to naj
większe marzenie Oskara. Czy mu się to udaje? Niestety - jak pisze 
L. Suchanek - „droga, jaką wybrał, nie przyniesie mu jednak szczęścia. Za 
>wój immoralizm i cynizm będzie musiał zapłacić: zginie zamordowany 
w tajemniczych okolicznościach”47.

41 M. JIeMXHH, UHOnjiaHem/iHUH JIumohob [w:] 3. JIhmohob, rianm..., op.cit., s. 306.
46 Tamże, s. 308.
47 L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 113.

Kolejny utwór nawiązuje tytułem do statusu społecznego, jaki mogą 
psiągnąć ludzie przybywający na Zachód, rzadko się bowiem zdarza, aby 
zdołali podjąć pracę zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. Taka sytuacja spo
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tkała bohatera powieści Historia jego sługi (Hcmopun. ezo cnyzuf*, który po 
przyjeździe do Stanów Zjednoczonych rozpoczyna pracę jako sługa w domu 
bogatego człowieka. „Charakterystyczne określenie postaci centralnej - słu
ga, uzupełniające cechę zaznaczoną wcześniej w tytule Dziennika nieudacz
nika - pisze L. Suchanek - jest wyrazem zaakceptowanej koncepcji walki 
klasowej, przekonania, że rzeczywistość »rozpada się na dwa nierówne, 
będące w opozycji do siebie światy: sług i panów«”48 49. Jest to kolejne świa
dectwo, że chociaż Ameryka jest krajem demokratycznym, w którym każdy 
ma takie same prawa, to nie jest ona do końca w taki sposób postrzegana. Jak 
dalej stwierdza L. Suchanek, ocena opozycji: sługa - pan „nie może wynikać 
wyłącznie z ważności pozycji społecznej; na odwrót, wartość jednostki zale
ży od tego, co wnosi ona do życia”50 51. Jest to, niestety, jedynie myślenie ży
czeniowe, gdyż z doświadczenia wiadomo, że w rzeczywistości liczy się 
jedynie pieniądz, odpowiednie znajomości, natomiast sama mądrość życio
wa, wykształcenie nie są najważniejsze, aby stać się kimś ze znaczącą pozy
cją. Większym szacunkiem będzie obdarzona osoba, która posiada odpo
wiednią ilość gotówki, większą liczbę kart kredytowych, niż ta, która jest 
skromna, nie wyróżnia się niczym specjalnym, jest przeciętna pod każdym 
względem. Nie liczy się również fakt, skąd pochodzą pieniądze. Zwykle jest 
tak, że dzieci bogatych rodziców, które otrzymują wysokie kieszonkowe, nie 
muszą się o nic martwić, a nawet uzyskują przyzwolenie, by zachowywać się 
w sposób, który przez większość ludzi jest uznawany za kontrowersyjny.

48 3. JIhmohob, Hcmoputt ezo cjiyzu [w:] 3. JIhmohob, Co6panue cowuenuu e mpex moMax, 
tom 2, MocKBa 1998, s. 407-703. Cytuję według tego wydania, w nawiasie podaję numer 
strony.

49 L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 109; tłum. L. Suchanek.
50 Tamże, s. 109.
51 Tamże, s. 109.
52 Tamże, s. 109.

Tytułowy sługa jest rosyjskim pisarzem, który podejmuje pracę u boga
cza, „którego imię zostało zapożyczone od tytułowej postaci powieści Fran
cisa S. Fitzgeralda Wielki Gatsby"i}. Postacie te łączy posiadany majątek 
i kariera, tym niemniej z moralnego punktu widzenia pracodawca i jego ro
dzina zasługuje na krytykę swojego sługi, gdyż „bogactwo otrzymane dzięki 
rodzicom, a nie zdobyte pracą własnych rąk, chociaż daje wysoką pozycję 
społeczną, nie może wystawić pozytywnego świadectwa”52. Nie może on 
zaakceptować sposobu życia swego pana, ale sytuacja ta ma również pozy
tywny aspekt dla lokaja - Limonowa. Zaczyna on sobie zdawać sprawę 
z własnej wartości, przestaje się zadręczać kompleksami i - jak pisze 
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L. Suchanek - „zaczyna budować pozytywny program życiowy”53. Zauważa, 
że wcale nie jest gorszy od innych, bogatych, dostrzega w sobie istotę ludz
ką, przyznaje sobie prawo do szczęścia. Chce za wszelką cenę zmienić swą 
sytuację społeczną, nie chce się już poniżać. Zaczyna dostrzegać, że w Ame
ryce ludzie robią wszystko tak, jak tego chcą od nich inni, albo tak, jak na
rzuca masowa kultura. Bezkrytyczne przyjmowanie tego, co ofiaruje postęp 
czy moda, powoduje, że ludzie stają się ich niewolnikami. A bycie niewolni
kiem w świecie, w którym panuje wolność zachowania i wypowiedzi, jest 
zaprzeczeniem istoty człowieczeństwa, którego wolność jest zagwarantowa
na w amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. Podstawowe znaczenie wol
ności zapewnia prawo jednostce do podejmowania decyzji i postępowania 
zgodnego z własną wolą. Wiąże się więc ono ściśle z przyjętym światopo
glądem i systemem wartości54. W kontekście tej definicji działalność propa
gandy amerykańskiej miała za zadanie tak manipulować psychiką ludzi, aby 
uwierzyli oni, że to, co głosi, jest prawdą jedyną. Sługa Edward mówi o tym 
tak: „zainteresowania Jenny zmieniały się średnio raz na pół roku. (...) Jen
ny, jak dziesiątki Amerykanów, interesowała się tym, co podsuwała jej ma
sowa amerykańska kultura, (...) i tak jak każda z jej ofiar ochoczo wierzyła, 
że jest to jej prywatne zainteresowanie” (s. 462). Moda wpływa znacząco na 
ludzkie zachowania, kieruję ich życie na odmienne tory. I tak, jeżeli modne 
staje się uczęszczanie do teatru, nagle wzrasta w społeczeństwie potrzeba 
uczestnictwa w życiu kulturalnym. Modne staje się słuchanie koncertów 
muzyki poważnej, oglądanie baletu. Ale istnieje niebezpieczeństwo - zauwa
ża Limonow - że jeśli po upływie czasu modne będzie coś, co jest zaprze
czeniem tego kulturalnego stylu życia, to ci sami ludzie zmienią swe poglądy 
i będą zwolennikami nowości.

53 Tamże, s. 110.
54 Na temat pojęcia wolności w różnych aspektach patrz: Leksykon politologii z aneksem. 

Partie, parlament, wybory (1989-1997), praca zbiorowa pod red. A. Antoszewskiego 
i R. Herbuta, op.cit., s. 652-654.

Również w Historii jego sługi autor umieścił opisy krajobrazów Amery
ki, przy czym jest tu więcej fragmentów, w których pisarz bezpośrednio 
porównuje Rosję z nowym miejscem zamieszkania. Okazuje się, że ten, 
z jednej strony walczący z wrogimi mu systemami człowiek, podświadomie 
tęskni za stronami rodzinnymi - „Szedł, zachwycając się jesienią, (...) i my- 
ślał, że bardzo kocha swój Nowy Jork (...) i że coraz słabiej pamięta Rosję - 
słodki dziecięcy sen” (s. 671). I chociaż sam przyznaje, że tęsknota za Rosją 
jest coraz słabsza, to jednak wiele kojarzy się mu z ojczyzną. Zauważa na 
przykład, że obrazki przedstawiające pejzaże Stanów Zjednoczonych są bar
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dzo podobne do krajobrazów Rosji: „Te same maleńkie rzeczki, polne dróżki 
(...)” (s. 418). Takie postrzeganie rzeczywistości daje nadzieję, że bohater 
wcale nie jest tym człowiekiem, którego usiłuje kreować. Jest to tylko forma 
zawoalowania prawdziwych uczuć, które w swej pierwotnej postaci stanowić 
by mogły dysonans w środowisku, w którym wszyscy rzekomo są bez uczuć 
wyższych.

W dorobku Limonowa znaczące miejsce zajmuje także inna forma wy
powiedzi literackiej, za pomocą której pisarz wyrażał swój stosunek do ota
czającej go rzeczywistości. Jego opowiadania stanowią bowiem częstą for
mę, poprzez którą przekazywał czytelnikowi swoje odczucia i emocje. Nar
rator występujący w opowiadaniach Limonowa - pisze L. Suchanek - „to ta 
sama postać, którą poznaliśmy w jego autobiograficznych powieściach ame
rykańskich. Przynoszą one nowe rysy do jego portretu, pozwalają lepiej po
znać charakter, zapatrywania i zainteresowania”55. Oprócz postaci znanych 
z wcześniejszych powieści w opowiadaniach znajdujemy również opis Sta
nów Zjednoczonych, Nowego Jorku jako regionu geograficznego, ale także 
wszelkich emocji związanych z postrzeganiem i odbiorem tych miejsc. 
„W tym małym gatunku prozy - zauważa L. Suchanek - rozwijana jest te
matyka urbanistyczna, przedmiotem opisu staje się głównie Nowy Jork, 
w którym Limonow wiele lat mieszkał (...). Miejscem fabuły niektórych 
opowiadań jest Kalifornia, Los Angeles i miasteczka na zachodnim wybrze
żu”56. Nastąpiła wyraźna zmiana statusu społecznego Edwarda, którego życie 
nie jest już uzależnione od wypłaty zasiłków - sam narrator staje się coraz 
bardziej znanym pisarzem, jego książki zaczynają być wydawane, a za 
otrzymane honoraria może wieść przyzwoite życie. Również tytuł jednego 
z cykli opowiadań57 - Amerykańskie wakacje - staje się znaczący w kontek
ście jego dotychczasowego życia. Zawarte w nim słowo „wakacje” jedno
znacznie wskazuje na poprawę statusu życiowego pisarza. Ameryka nie jest 
już, jak dotąd, miejscem zarobku czy synonimem raju. Zyskuje ona nowe 
znaczenie. Stany Zjednoczone są dla niego miejscem, do którego przyjeżdża 
się na zwykłe wakacje, na odpoczynek. Słowo to informuje, że teraz pisarz 
może już żyć beztrosko, nie troszczyć się o codzienną egzystencję.

55 L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 149.
56 Tamże, s. 150.
57 Wszystkie cytaty wykorzystane w tekście pochodzą z opowiadań zawartych w tomach: 

3. JIhmohob, KoHbar „HanojieoH", MocKBa 1995 oraz 3. JIhmohob, '-łyjKou e ne3HaK0M0M 
eopode, MocKBa 1995. W nawiasie podaję numer strony.

Wizerunek Stanów Zjednoczonych w powieściach Limonowa został na
kreślony jak gdyby z boku, w tle stanowiącej główny wątek akcji. Ameryka 
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nie pełni zbyt znaczącej roli, ale stanowi punkt odniesienia, wokół którego 
narastają zdarzenia, tworzy dla nich kontekst. Limonow w naturalistyczny 
sposób przedstawia krajobraz, opisuje brudne i nędzne hoteliki, ulice i dziel
nice; nie zabrakło także opisu metra. We wszystkich tych miejscach przeby
wają znane z wcześniejszych powieści ludzie-monstra, których filozofii ży
ciowej pisarz nie stara się i, co więcej, nie chce poznać. W opowiadaniu 
ToHmoH-Maxym zamieszczonym w cyklu Zwykłe incydenty daje następujący 
opis odprawy celnej na lotnisku: „Złowrogie i śmieszne osoby kraju zwycię
skiej demokracji wybałuszały swoje oczy na mnie i Ralpha, i każdy z nich 
wiedział, że ja jestem aresztowany, a Ralph - strażnik więzienny” (s. 202). 
Wydaje się więc, że i sama Ameryka, którą symbolizują tu celnicy - osoby, 
z którymi mamy pierwszy kontakt, przyjeżdżając do nowego kraju, jest nie
przychylnie nastawiona do emigrantów. Jeden z nich, Murzyn, zachowuje się 
w taki sposób, by pokazać swoją wyższość, gdyż jako przedstawiciel innej 
rasy, traktowany z pogardą przez białych mieszkańców Ameryki, chce w ten 
sposób zamanifestować swą siłę i ważność wykonywanych czynności.

Z pewną dozą ironii i złośliwości Limonow opisuje słynną „fabrykę 
snów” - miejsce akcji opowiadania Ofiary Hollywoodu w cyklu Wielka mat
ka miłości. W tutejszym świecie im więcej pieniędzy i ochroniarzy u boku, 
im lepszy samochód, tym większe poczucie wyższości i lepsza pozycja 
w środowisku. Nie jest istotne, jaki poziom inteligencji się reprezentuje: 
pieniądze są w stanie zastąpić wszystko, nawet braki w wykształceniu.

Opowiadanie Koniak „Napoleon", które dało tytuł całemu cyklowi, jest 
tekstem demitologizującym Nowy Jork, naiwne wyobrażenia Rosjan o tym 
mieście. Jak wspomniano, fenomen Nowego Jorku polegał na tym, że wy
dawało się ono miejscem, w którym spełniają się marzenia o szczęściu i to 
właściwie bez żadnego wysiłku. Takie mity najczęściej rodziły się po po
wrocie z Ameryki ludzi, którzy pojechali szukać tam pracy.

W opowiadaniach zawartych w cyklu Koniak „Napoleon" Limonow 
podjął jeszcze inny ważki problem, który nurtował wiele osób - problem 
emigracji rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych. Różnica w traktowaniu emi
grantów jest szczególnie zauważalna w podejściu do Rosjan i emigrantów 
z Rosji pochodzenia żydowskiego. Jak zaznacza L. Suchanek, w opowiada
niu Portret znajomego zabójcy „znajdziemy informacje o emigrantach, dla 
których jedynym ratunkiem jest welfare - pomoc społeczna dla bezrobot
nych. Żyją oni w nowojorskim getcie rosyjskim, od swych współrodaków 
nie znajdują pomocy takiej, jakiej emigrantom Żydom udzielają organizacje 
żydowskie”. Limonow w opowiadaniu Koniak „Napoleon" konstatuje: „by
cie Żydem nad brzegiem rzeki Hudson jest czymś o wiele łatwiejszym niż 
nad rzeką Moskwą” (s. 272). Także i w tym opowiadaniu pisarz burzy naiw
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ne - z perspektywy Rosji - wyobrażenie o Nowym Jorku, porównując jedną 
z ulic Broadwayu do uliczek w małych ukraińskich miasteczkach.

Rzeczywistość emigracyjna znajduje swoje odbicie w większości opo
wiadań. Życie na emigracji właściwie nie różni się od tego, jakie pędzili 
w ojczyźnie, często jest ono nawet gorsze i dlatego bohaterowie opowiadań 
ciągle zastanawiają się nad odpowiedzią na pytanie, co jest dobrego w emi
gracyjnej egzystencji? Ten problem próbuje rozwikłać bohater-emigrant 
z opowiadania Zwykłe incydenty (s. 145). Nie jest on w stanie przystosować 
się do nowej rzeczywistości, nie rozumie, dlaczego jego nastoletni syn chce 
rozmawiać z nim w języku angielskim, a nie w ich języku ojczystym - 
„przecież jesteśmy Rosjanami?” (s. 145) - zapytuje retorycznie. Okazuje się, 
że wielu emigrantów nowa sytuacja przerosła; nie mogą się oni otrząsnąć 
z szoku, jaki przeżywają, borykając się z przeciwnościami losu, które wcale 
nie są mniejsze niż w ojczyźnie. Ci, którzy potrafili zasymilować się z emi
gracyjną rzeczywistością i jakoś radzą sobie z nią, skłonni są Amerykę 
chwalić, inni, mniej odporni na zmiany, odrzucają ją. Do tych ostatnich - 
zauważa L. Suchanek - należy narrator wszystkich opowiadań, opisujący 
różne wydarzenia ze swego emigranckiego życia, związane z pracą, rozryw
kami, przygodami erotycznymi - jego opowieści tworzą zbiorowy portret 
środowiska.

W najbardziej charakterystyczny sposób rzeczywistość emigracyjna i ma
rzenia o niej zostały ukazane w cyklu opowiadań Zwykłe incydenty. Limo
now przedstawia ludzi, których los wysłał w miejsce, gdzie panuje inna 
mentalność, odmienne jest podejście do życia i dlatego ta rzeczywistość jest 
trudna do zaakceptowania. Pisarz ukazuje trudności związane ze zmianą 
starego sposobu myślenia, dawnych przyzwyczajeń i akceptacją nowego 
sposobu życia. W opowiadaniu z cyklu Zwykłe incydenty, zatytułowanym 
Wielkie amerykańskie marzenie, jeden z bohaterów buntuje się przeciwko 
nowej sytuacji - „Wasze marzenie to nie nasze marzenie. Nie dlatego ucie- 
kłem od budowy komunizmu, żeby (...) tu budować przyszłość drobnego 
menadżera” (s. 137). Jak uważa autor monografii o Limonowie, „postawa 
taka wynika ze stosunku do pracy, której etosu poprzedni system nie wpajał. 
Zatrudnieni w małej firmie emigranci swoje podejście do pracy tłumaczą 
inną filozofią życia, modelem egzystencji biedniejszej, lecz za to nieśpiesz- 
nej i dzięki temu pełniejszej, bliższej natury”58.

51 Tamże, s. 154.

Dość często w swych opowiadaniach Limonow przywołuje Rosję jako 
odniesienie do porównań z Ameryką. Chociaż czasami odnosi się wrażenie, 
że pisarz w pewnym sensie zaakceptował życie w obcym kraju i w całości 
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odcina się od ojczyzny, to właśnie takie wspomnienia przywoływane na 
marginesie wydarzeń, są dowodem, że jego przeszłość, o której tak bardzo 
chciał zapomnieć, ciągle jest mu bliska. Wszystko co robi, chociaż może być 
powszechnie potępiane, jest jedynie maską, za którą ukrywa swe prawdziwe 
oblicze człowieka wrażliwego, pozbawionego tych wszystkich negatywnych 
cech, które charakteryzowały go jako bohatera powieści i opowiadań.

E. Limonow oprócz form beletrystycznych ma w swoim dorobku literac
kim także teksty publicystyczne, które można zaliczyć do publicystyki 
światopoglądowo-politycznej, podejmującej ważną problematykę dnia dzi
siejszego. Nie wszystkie one dotykają bezpośrednio problemu stosunków 
rosyjsko-amerykańskich, bądź, w szerszym znaczeniu, relacji - Rosja - Za
chód, niemniej jednak i ta tematyka w nich się pojawia. Najbardziej charak
terystycznym tekstem Limonowa o Zachodzie, a w konsekwencji także 
o Ameryce, jest obszerny esej zatytułowany Zdyscyplinowane sanatorium. 
Etiuda o mentalności socjalnej współczesnych społeczeństw (JjucijunjiuHap- 
Hbiu cauamopuu. 3miod coifuajibHOu Meumanbuocmu coepeMenubuc 06- 
ufecme)59. Jest to jedna z najbardziej krytycznych wizji Zachodu, jego wpły
wu na inne kraje, w tym także na Rosję. W słowie wstępnym do tej publika
cji autor pisze, że pomysł powstania tekstu wywodzi się z powszechnego 
porównywania ZSRR do GUŁagu i określaniu zamieszkujących go ludzi 
jako społeczeństwa typu więzienie czy społeczeństwa typu obóz koncentra
cyjny. Dlaczego więc - zastanawia się dalej Limonow - nie można by zna
leźć odpowiedniej nazwy na określenie krajów europejskich: „Czemuż by 
nie nazwać europejskie społeczeństwo - społeczeństwem typu sanatoryjne
go, gdzie chorych podkarmiąi podleczą (...) nieustannie ich nadzorując?” (s. 
9). Aby ukazać znaczną różnicę dzielącą je od społeczeństwa typu obozu 
koncentracyjnego, Limonow określa kraje zachodnie ironiczną metaforą 
sanatorium. I chociaż wydawać by się mogło, że z tych określeń jedynie to 
pierwsze ma wydźwięk negatywny, to w rzeczywistości nazwa „sanatorium” 
jest również deprecjonująca, oznacza bowiem sanatorium dla chorych psy
chicznie. Pisarz posuwa się w swojej analizie dalej i „dokonuje zabiegu hi- 
perbolizacji, przenosząc zjawiska chorobowe na całość społeczeństwa i w ten 
sposób obraz cywilizacji zachodniej staje się bardziej odpychający”60. Z 
rozważań Limonowa wypływa wniosek oczywisty: podobnie jak komunizm 
Zachód wraz ze swoją mentalnością jawi się jako Monstrum. „Sanatorium - 
zauważa Limonow - to najbardziej mechaniczna konstrukcja socjalna, jaka 

59 Tekst opublikowany został [w:] 3. JIhmohob, YSuucmeo Hacoeozo, MocKBa 1993, s. 179— 
-360.

60 L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 199.
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kiedykolwiek miała miejsce. To nie stosunek do Boga, nie stosunek ludzi do 
siebie nawzajem jest jego podstawową zasadą, lecz stosunek człowieka do 
przedmiotu” (s. 197).

Limonow stara się wyjaśnić, dlaczego jego obraz Zachodu jest w pełni 
obiektywny i prawdziwy. „Jestem przekonany - pisze - że Dyscyplinarne 
sanatorium da obywatelowi rosyjskiemu taki obraz zachodnich społe
czeństw, które pozwoli mu pozbyć się wielu sprzeczności w jego własnym 
postrzeganiu Zachodu. (...) jest on często przedstawiany jako wolność, jako 
opozycja do totalitarnego społeczeństwa sowieckiego, podczas gdy przemoc 
na Zachodzie przyjęła inne formy. To jest INNA PRZEMOC. (...) Mnie 
można uwierzyć. Ja przeżyłem na Zachodzie, w USA, i Francji osiemnaście 
lat. (...) Takiej ilości informacji nie będzie posiadać nawet najbardziej uta
lentowany socjolog, studiujący Zachód na uniwersytecie” (s. 9). Limonow 
chce za pomocą takiego argumentu przekonać, że odtwarza obraz prawdziwy 
oraz jest obiektywnym obserwatorem i komentatorem.

Przemoc wykorzystywaną przez kraje zachodnie pisarz dzieli na dwie 
odmiany: hard i soft 61: „Jeśli istota hord - wyjaśnia Limonow - polega na 
fizycznym stłamszeniu człowieka, to soft opiera się na stymulowaniu jego 
słabości. Ideał mocnej przemocy to przekształcenie świata w więzienie, ideał 
miękkiej - przekształcenia człowieka w zwierzę domowe” (s. 187). Dla nie
go o wiele bardziej perfidną formą wydaje się być ten drugi typ przemocy. 
Państwo, pod pozorem opieki, przekazuje społeczeństwu różnego rodzaju 
dobra, zapewniając o swojej trosce, ale w zamian za to pozbawia jednostkę 
prawa do wolności i niezależności, osłabia jego wolę. Ludzie bezwiednie 
poddają się odgórnym wpływom, niejednokrotnie wypełniają polecenia zu
pełnie nieświadomie, często niezauważalnie dla nich samych są poddawani 
manipulacji psychologicznej.

“Jak zauważa L. Suchanek, Limonow często posługuje się obcojęzyczną terminologią spo
łeczną i politologiczną, gdyż wskutek wyjazdu z Rosji przed wieloma laty, nie zna jej rosyj
skich odpowiedników.

62 A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji..., op.cit., s. 58.

Duża część pacjentów sanatorium dla psychicznie chorych pod wpływem 
silnych środków psychotropowych zachowuje się spokojnie i rozsądnie. „Są 
wśród nich - pisze A. Wołodźko - idealni chorzy (czyli idole kultury maso
wej - np. Catherine Denevue, Mireille Mathieu), chorzy nadpobudliwi, mon
stra zwane people, i naturalnie dyrekcja”62. Limonow podkreśla, że Stany 
Zjednoczone, a zwłaszcza Hollywood, są miejscem, w którym tzw. idealni 
chorzy występują masowo: „W Ameryce okres typu sanatoryjnego rozpoczął 
się wcześniej niż w innych krajach i dlatego wcześniej od innych Ameryka 
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zrozumiała, ze zachodzi potrzeba produkowania tzw. fałszywych bohaterów 
- idealnych chorych. Gwiazdy tego sanatorium pełnią tylko jedną funkcję” 
(s. 201). Dlatego gwiazda filmowa ma tylko jedną rolę do odegrania - pięk
nie wyglądać, milioner zaś - zbijać coraz większy majątek.

Negatywnym przykładem ma być chory nadpobudliwy bądź chory roz
drażniony. Jeśli środowisko chorych idealnych jest Limonowowi zupełnie 
obce i stanowi dla niego przykład bohaterów negatywnych, to druga grupa 
społeczna wzbudza jego sympatię i aprobatę. Oni także „pojawiają się na 
pierwszych stronicach gazet, w radiu, w telewizji. Mają wszakże do spełnie
nia diametralnie odmienną funkcję, służą jako przykłady negatywne, antyte
zy bohaterów idealnych wzorcowych. W rezultacie są oni często usuwani, by 
nie naruszać ustanowionego porządku. Limonow mówi nawet o zjawisku 
genocydu bohaterów, mając na myśli terrorystów i buntujące się kraje.

Kolejna grupa chorych zamieszkujących sanatorium to ofiary, które peł
nią w społeczeństwie funkcję ambiwalentną: wywołują współczucie i jedno
cześnie radość, że udało się uniknąć ich losu. Grupę tę tworzą inwalidzi, 
a także tzw. nowi bezrobotni i bezdomni - „w samym Nowym Jorku można 
doliczyć się około 30 tysięcy bezdomnych” (s. 209).

Jednak najliczniejsza grupa społeczna to people, masa, w obrębie której 
pisarz nie stosuje już podziału na podgrupy czy klasy: średnią, burżuazję, 
gdyż ludzie tworzący people nie wyróżniają się niczym szczególnym we 
własnym środowisku. Inne określenia tej kategorii osób to: demos, work 
force, employees czy public. I chociaż people żyje komfortowo, jest jednak 
stale niezadowolony, co wszakże nie jest równoznaczne z chęcią zmiany sys
temu, warstwa ta bowiem na równi z władzą stanowi jego główną podporę.

Mieszkaniec Zachodu został ukształtowany według założeń filozoficz
nych systemu kapitalistycznego, czego konsekwencją jest nowy typ osobo
wościowy. Zachód „uformował człowieka horyzontalnego, żyjącego tylko 
doczesnością, który przestał być istotą duchową, etyczną”63. Mieszkaniec 
sanatorium zdaje sobie sprawę, że jego cywilizacja jest destrukcyjna, do
puszcza się działań przestępczych, ale - jak zauważa Limonow - „nie ma na 
tyle siły, aby pokonać własne skąpstwo i słabość, woli nie wierzyć w ich 
powagę” (s. 352).

63 L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 200.

Jedynym wyjściem z tej katastrofalnej dla świata, ale też dla Zachodu, 
sytuacji jest zamiana ustroju na inny. Nie jest to jednak możliwe, gdyż społe
czeństwo ma nowego idola, któremu podporządkowało się w całości i tylko 
jemu wierzy. Limonow wskazuje, jak ogromną rolę w świadomości ludzkiej 
pełnią środki masowego przekazu, które pisarz nazywa środkiem masowej 
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hipnozy - „telewizja nie stała się środkiem inwigilacji, ale środkiem wpływu 
na masy. (...) Telewizja kontroluje poprzez oddziaływanie” (s. 312). Rola 
telewizji nie polega na zbieraniu i przekazywaniu wiadomości, lecz sprowa
dza się do umiejętnego ich selekcjonowania i dopiero jako ośrodek kontroli 
pozwala na ich opublikowanie. Tym samym przypomina cenzurę, która jed
nak w tym przypadku nie może stanowić zamachu na wolność środków ma
sowego przekazu. W krajach demokratycznych dozwolona jest bowiem inna 
forma cenzury, nazywana represyjną, która polega na zakazie rozpowszech
niania wypowiedzi uznanych za naruszające normy obyczajowe lub prawne. 
Nie stanowi ona narzędzia walki politycznej64.

64 Na temat cenzury i jej różnych aspektów patrz: Leksykon politologii z aneksem..., op.cit., 
s. 64-65.

65 L. Suchanek, Parias i heros..., op.cit., s. 194.

Do krytyki mediów Limonow dołącza negatywne opinie o muzyce pop, 
która spełnia rolę metody kontroli w środkach masowej informacji. Podobną 
funkcję spełnia prasa, która w „sanatorium Stanów Zjednoczonych Ameryki 
jest potężnym chórem, wolność słowa istnieje, jednakże nie można powie
dzieć, że w Stanach Zjednoczonych istnieje równa, wolna cyrkulacja wszyst
kich idei socjalnych” (s. 275).

„W swojej atomowej ciszy mieszkaniec zachodniej Europy stał się wy
niosły i ambitny. Z uniesieniem prawi morały krajom i narodom i całej histo
rii ludzkości, wspierając te kraje tylko w tych wypadkach, kiedy kopiują 
sanatoryjne zachowanie. Innych tradycji taki człowiek nie szanuje, nie do
puszcza nawet myśli, że inny system niż demokratyczny może być czymś 
dobrym dla życia człowieka” - pisze Limonow (s. 253). Wydaje się mu, iż 
jest w pewnym sensie misjonarzem, z tą różnicą, że nie głosi zasad religij
nych, ale propaguje system sanatoryjny jako jedyny i prawdziwy. To co 
znajduje się poza granicami sanatorium stanowi niebezpieczeństwo i jest 
nieakceptowane przez człowieka Zachodu.

Wizja Zachodu przedstawiona przez Limonowa wykazuje podobieństwo 
do obrazu stworzonego przez A. Zinowiewa w Globalnym człekowisku, który 
również stworzył pamflet na społeczeństwo zachodnie i poddał je surowej 
krytyce. Zresztą-jak pisze L. Suchanek - „pisanie źle w Rosji o Zachodzie 
jest czymś normalnym. (...) Tak było w czasach caratu i w okresie władzy 
radzieckiej, tak jest obecnie. Źle o Zachodzie pisali myśliciele, politycy, 
ekonomiści, socjologowie, pisarze, pracownicy aparatu propagandy”65. Jako 
główny argument podawano często fakt, że Rosja i Zachód stanowią dwa 
odmienne bieguny i nie ma możliwości, aby się one połączyły. Zinowiew 
dowodził, że Zachód chciałby opanować, a w konsekwencji upodobnić do 
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siebie inne kraje, zwłaszcza w zakresie ustroju, poglądów, systemu politycz- 
66nego .

Obraz Zachodu zawarty w tekście Limonowa zbudowany został na wielo
stronnym opisie rzeczywistości krajów, uważanych powszechnie za wzór do 
naśladowania. Dyscyplinarne sanatorium nie jest książką, która przedstawia 
Zachód w postaci analiz socjologicznych, ideologicznych czy filozoficznych. 
Limonow pisze o nim z pozycji jego mieszkańca, co pozwoliło mu poznać 
realia zachodniej egzystencji. Zanim wyjechał, jego wiedza na temat spo
łeczności zachodniej była tak sama, jak przeciętnego Rosjanina, który wie
dział tyle, ile przekazały mu środki masowego przekazu. Jednocześnie mit 
Ameryki jako Edenu był powszechny, „amerykańskie marzenie” rodziło 
idealną wizję lepszego, piękniejszego świata. Zadaniem Limonowa było 
negatywne zweryfikowanie tego popularnego przeświadczenia. Wykazuje 
on, że cywilizacja Zachodu jest tak samo niebezpieczna i odpychająca jak 
powszechnie uważany za destrukcyjny system komunistyczny. Dlatego wizja 
przyszłości ludzkości w ujęciu pisarza jest apokaliptyczna: wyjście z sytuacji 
jest tylko jedno, bardzo drastyczne. Trzeba - i tu zdania Limonowa i Zino
wiewa są tożsame - zburzyć, zniszczyć całą naszą cywilizację, a na jej gru
zach zbudować nową.

66 Na temat wizji Zachodu w ujęciu A. Zinowiewa patrz szerzej: L. Suchanek, Homo sovieti- 
cus... oraz w rozdziale niniejszej pracy poświęconemu twórczości A. Zinowiewa.



Emigrant z Rosji profesorem 
uniwersytetu amerykańskiego

Czym Jest amerykański uniwersytet? 
To szkoła wyższa na terytorium Stanów Zjednoczonych, 

w której Rosjanin - Drużnikow uczy Chińczyków i Japończyków1.

1 H. JlyicuiHH, SMuepayuti: cnaÓKue u eopbKue numojiu, „JlHTepaTypHbift eBponeeu” 2001, 
Na 37, s. 3.

2 łOpuu JJpyjKHUKoe. 3uaazu nucamenbCKOu cydbóbi, Rozmawiała L. Zwonariewa, 
.JłeTCKaJi JiHTepaTypa” 1999, Na 1, s. 92.

3 L. Suchanek, Jurij Drużnikow - w poszukiwaniu aniołów [w:] J. Drużnikow, Anioły na 
ostrzu igielnym. Posłowie do pierwszego wydania polskiego, Kraków 2001, s. 487.

Jurij Drużnikow zaliczany jest do grona pisarzy popularnie nazywanych 
„szestidiesiatnikami” i stał się swego rodzaju wizytówką tego pokolenia. 
Jednak sam w jednym z wywiadów mówi o sobie tak:

„W rzeczywistości nie jestem szestidiesiatnikiem, jak o mnie piszą, nie wiedzieć 
dlaczego, teraz w Rosji. W latach sześćdziesiątych zacząłem pisać jedynie prozę, 
z początkiem lat siedemdziesiątych zacząłem trochę drukować w Moskwie, prawie 
wszystkie sztandarowe teksty były chowane przed rewizjami w tajnych miejscach, 
a opublikowane zostały w latach osiemdziesiątych, a nawet w dziewięćdziesiątych. 
W najlepszym więc wypadku jestem siemidiesiatnikiem, który się nie zrealizował, 
chociaż w praktyce jestem wosmidiesiatnikiem ewoluującym w diewiatidiesiatnika”2.

„Szestidiesiatnicy”, czy też inaczej pisarze pokolenia XX Zjazdu, swą 
drogę twórczą rozpoczynali we „względnie liberalnej epoce Chruszczowa - 
w porównaniu do wcześniejszych czasów - nazywanej odwilżą”3. Ich losy 
potoczyły się różnie. Jedni stali się ortodoksyjnymi pisarzami realizmu so
cjalistycznego, inni ewoluowali w stronę niezwykle powierzchniowego 
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pseudoopozycjonizmu, niewyrządzającego żadnej szkody systemowi. Do 
grupy pisarzy, którzy świadomie odrzucili oportunizm, fasadowość i pół
prawdy, płacąc za to często wysoką cenę, należy Jurij Drużnikow.

Debiut pisarski Drużnikowa przypadł na lata sześćdziesiąte, a pierwszymi 
jego tekstami były utwory dla dzieci. Bardzo szybko jednak pisarz zniknął 
z grona literatów, decyzją władz bowiem jego utwory zostały zakazane. Tek
sty pisarza podlegały ostrej cenzurze, a redakcje czasopism nie wyrażały zgo
dy na ich druk. Te zaś nieliczne utwory, które udało się Drużnikowowi opubli
kować, krytycy poddawali skrupulatnej analizie ideologicznej. Zresztą, jak 
wspomina sam pisarz, „to po prostu nie moje książki, i ja ich nie dołączam do 
dzieł zebranych, z wyjątkiem tego, co zachowało się w oryginałach”4.

4 Pyccicuu nucamenb e Ajuepure. Hnmepebio M. 3apaeey („OroHfiK”) [w:] CoSpaHue covu- 
Henuu e uiecmu moMax. Tom uiecmou. nySjiuyucmuKa, eocnoMUHaHun, unmepebio, 3OMemKu, 
EanbTHMop 1998, s. 15.

5IO. JlpptcHMKOB, JIuKsudaywi nucameim N° 8552 [w:] Co6panue cotunenuu e tuecmu mo- 
mox..., op.cit., s. 15.

Dalsze dzieje pisarskie Drużnikowa potoczyły się według utartego sche
matu: pisarz rozpoczął działalność opozycyjną, podjął współpracę z prasą 
opozycyjną, co stało się główną przyczyną wykluczenia go ze Związku Pisa
rzy w 1976 roku. Zdarzenie to opisane zostało w jednym z esejów, powsta
łym już po opuszczeniu Związku Radzieckiego, opatrzonego tytułem Likwi
dacja pisarza nr 8552 (JIuKeudayuii nucamejm N° 8552), które rozpoczyna 
się od słów: „W Moskwie zaginął pisarz, i dość długi czas zostało to niezau
ważone. Przecież pisarz to nie aktor ani nie biznesmen i nie polityk. Od rana 
do wieczora siedzi przy maszynie w samotności. Możliwe nawet, że i do 
telefonu nie podchodzi”5. Drużnikow stał się jednym z tych autorów, których 
poddawano prześladowaniom. Ich listę w epoce stalinowskiej otwierają An
na Achmatowa i Michaił Zoszczenko, a później kontynuują Boris Pasternak, 
Andriej Siniawski, Julij Daniel, Aleksander Sołżenicyn, Aleksander Galicz, 
Władimir Maksimów, Wiktor Niekrasow, Lidia Czukowska i inni. Podobnie 
jak większość prześladowanych twórców, także i Drużnikow nie zarzucił 
pisarstwa. Zaczął „pisać do szuflady”, co wiązało się z konspiracyjnym 
ukrywaniem tekstów, tak by nie zostały one znalezione przez organy ścigania.

Mimo prześladowań Jurij Drużnikow nie pozostał bierny. Na odwrót, 
rozpoczął aktywną działalność, w której najbardziej ryzykownym przedsię
wzięciem było przerzucanie na Zachód zakazanych dzieł w postaci mikro
filmów, by później mogły ukazywać się w tamizdacie. Pisarza zaczęto wzy
wać na Łubiankę, „zmuszono mnie - mówi w jednym z wywiadów - żebym 
publikował swoje utwory na Zachodzie, a potem na przesłuchaniach w KGB 
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mówiono mi wprost, że żyję w wolnym kraju i będę mógł sam wybrać, do
kąd chcę trafić: do obozu czy do szpitala psychiatrycznego”6. W obronie 
pisarza stanęli znani pisarze zachodni, m.in. Bernard Malamud i Kurt Von- 
negut. Drużnikow został przyjęty do amerykańskiego Pen Clubu, wstawił się 
za nim także Kongres Stanów Zjednoczonych. Zrozumiałe, że w takiej sytu
acji władze nie chciały ryzykować skandalu i aresztować pisarza7. Począt
kowo Drużnikow nie zamierzał emigrować, dopiero kiedy wykluczono ze 
Związku Pisarzy kilku innych twórców, pomysł wyjazdu okazał się jedynym 
rozwiązaniem. „Przed aresztowaniem - konkluduje Drużnikow - uratował 
mnie Kongres USA: dwukrotnie rozpatrywano tam publicznie sprawę pisa
rza, któremu władze ani nie pozwalają drukować swoich utworów, ani wyje
chać”8.

6 Spowiedź pisarza z samizdatu. Z Jurijem Drużnikowem rozmawia Wiesława Olbrych, 
„Literatura” 1998, N° 12 (173), s. 4.

7 L. Suchanek, Jurij Drużnikow - w poszukiwaniu aniołów..., op.cit., s. 489.
1 Spowiedź pisarza z samizdatu...., op.cit., s. 4.
’ Tamże, s. 4.

10 Bmopan 3tcu3Hb: Kypuya, Komopa# Hecćm niiya. JfHmepebio iKame Bacujibeeou 
(„HHOCTpaHeu”, MocKBa) [w:] 1O. /Jpjokhukob, CoópaHue cownenuu e tuecmu mojnax..., 
op.cit, s. 298-299.

Wyjazd J. Drużnikowa do Stanów Zjednoczonych nastąpił po dziesięciu 
latach od początku prześladowań, w 1987 roku. „Zorganizowałem w Mo
skwie publiczną wystawę zatytułowaną wDziesięć lat nieistniejącego pisa- 
rza«” - wspomina Drużnikow. „Oświadczyłem na niej - wspomina pisarz - 
że otwieram pierwsze niezależne wydawnictwo »Zołotoj pietuszok«, które 
będzie wydawać książki pisarzy zakazanych. Wyniknął międzynarodowy 
skandal. W rezultacie Gorbaczow wymienił mnie na jakieś obietnice prezy
denta Reagana”9. Napisano także list, podpisany przez 65 amerykańskich 
senatorów, i wysłano go do M. Gorbaczowa. Jednakże dopiero przyjazd do 
Moskwy jednego z kongresmenów amerykańskich spowodował, że Gorba
czow podjął ostateczną decyzję o pozwoleniu na wyjazd pisarza.

Spośród krajów zachodnich Drużnikow wybrał jako miejsce swego osied
lenia Stany Zjednoczone. „Miałem trzy zaproszenia do pracy na amerykań
skich uniwersytetach. I miałem także propozycję pracy w radio »Swoboda« 
w Monachium. Ale, po pierwsze, mój niemiecki jest o wiele słabszy od an
gielskiego, a bez znajomości języka w kraju żyć jest ciężko. A oprócz tego, 
Niemcy są krajem bardziej konserwatywnym, imigrant pozostanie tam zaw
sze imigrantem. A imigrant w Ameryce - to swój człowiek”10 - tłumaczył 
pisarz swą decyzję.
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Przypuszczenia Drużnikowa były słuszne. Stany Zjednoczone okazały się 
miejscem, jakiego potrzebował i które przyjęło go przyjaźnie. Chociaż po
czątkowo obawiał się wyjazdu i przyjęcia przez nowe środowisko, to jednak 
jego rozterki okazały się nieuzasadnione: „Byłem gotowy na gorsze, ale nie 
zetknąłem się z tym. O drugiej w nocy przyleciałem do Teksasu, a o ósmej 
rano już prowadziłem wykład na uniwersytecie”11. Od tego czasu J. Drużni- 
kow żyje i tworzy w Ameryce, przenosząc się później z Teksasu do Kalifor
nii; Stany Zjednoczone stały się jego przystanią: „Jestem tu w domu. Ame
rykański uniwersytet to szczególny fenomen. Już przyzwyczaiłem się, że 
trzeba pracować tu 14-16 godzin dziennie. Także w soboty i niedziele”12. 
Zresztą - jak sam zauważa - „stąd, ze znacznej odległości, widzę wszystko 
lepiej i łatwiej mi tworzyć. Ponadto jestem w większym stopniu niezależny, 
nie podlegam koniunkturze i bardzo sobie to cenię”13. W Ameryce powstało 
sporo jego utworów - nowel i powieści. Publikuje w „Washington Post”, 
„New York Times” i w emigracyjnych gazetach „Russkaja mysi' ” czy „No- 
woje russkoje słowo”.

"PyccKuu nucamaib e AiuepuKe. HHmepebto M. 3apaeey („OroHeK”) [w:] CoópaHue 
cmuHeHuu e tuecmu moMax..., op.cit., s. 251.

12 Tamże, s. 252.
13 Spowiedź pisarza z samizdatu..., op.cit., s. 4.

Jest zrozumiałe, że Ameryka zajmuje znaczącą część twórczości Drużni
kowa. Pisarz koncentruje się na wszystkich dziedzinach życia swojej drugiej 
ojczyzny. W jego utworach możemy więc znaleźć opisy kampusu, akade
mickiej części życia, a także obyczajów Amerykanów, ich stylu życia i spo
sobu postrzegania świata. Znamienny jest fakt, że autor przedstawia w utwo
rach dwie wizje Stanów Zjednoczonych. Pierwsza wiąże się z dokumentalną 
częścią jego twórczości oraz wyraża subiektywne odczucia i przemyślenia 
Drużnikowa, druga to amerykański świat bohaterów jego twórczości beletry
stycznej. Ta ostatnia stanowi proporcjonalnie mniejszą część jego wypowie
dzi o Ameryce.

Dokumentalne eseje, opowiadania i wywiady z pisarzem zajmują jeden 
z sześciu tomów Dzieł zebranych Drużnikowa. Zebrane w nim teksty stano
wią wspomnienia i obrazy z życia codziennego i zawierają wrażenia, jakie 
wywarła na pisarzu Ameryka. Jeszcze przed wyjazdem ze Związku Radziec
kiego drużnikowowskie wyobrażenie o Stanach było, ze zrozumiałych 
względów, wyidealizowane. Ponieważ nie mógł dobrowolnie opuścić swojej 
ojczyzny, Stany Zjednoczone wydawały się mu miejscem wolnym, w którym 
liczy się człowiek, jego prawo do wolności osobistej. Codzienne życie Ame
rykanów wyobrażał sobie jako sielankę. W tamtych czasach pisarz nie był 
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odosobniony w takim postrzeganiu amerykańskiej rzeczywistości. Jedynie 
sowiecka propaganda za wszelką cenę chciała ludzi do Zachodu zniechęcić. 
Sowieckie gazety - pisze w eseju Urodziłem się w kolejce - z satysfakcją 
donoszą o kolejkach na Zachodzie14, chcąc w ten sposób wywołać wrażenie, 
że system kapitalistyczny wcale nie jest taki wspaniały, jak to wynika z rela
cji osób powracających z krajów zachodnich. Jednak do Ameryki wyjeżdżało 
wiele osób, które naocznie mogły się przekonać, że obraz Zachodu przeka
zywany przez radziecką propagandę nie pokrywa się z rzeczywistością. 
W tym eseju, który stał się swoistą wizytówką pisarza, Drużnikow zauważa, 
że ideologia komunistyczna z satysfakcją podkreślała wszelkie wady kapita
lizmu. Stany Zjednoczone i demokrację od dawna uważano za siedlisko zła 
i na nie zrzucano odpowiedzialność za komunizm i totalitaryzm.

14 łO. JlppKHHKOB, poduncn eotepedu [w:] Coópanue cowneHuii e tuecmu mojuax..., op.cit., 
s. 13.

1510. JlppKHHKOB, podmień e ouepedu..., op.cit., s. 13-14.
16 K). JtpyncHHKOB, Ad, pau u Kojuotan npoeojtotca. HcmoputecKuu acnerm miopeMHoeo 

Mbiuaienun [w:] tegoż, Coópanue coHuneHuu e tuecmu moMax..., op.cit., s. 90.

„Kiedy doszło tam do kryzysu energetycznego, to u nas ochoczo publikowane 
były zdjęcia, na których widać było kolejki samochodów stojących do stacji benzy
nowych. (...) Tak czy inaczej, kolejki na Zachodzie także są, i jesteśmy dumni, że 
także w tym przypadku jesteśmy lepsi od innych krajów, które wykorzystują sowiec
kie osiągnięcia cywilizacji”15.

W słowach pisarza zauważalna jest ironia, która świadczy o tym, jak bardzo 
podkreślano zasługi Związku Radzieckiego w świecie, zacierając tym sa
mym wszelkimi sposobami pozytywne zjawiska zachodnie. Przejawiają się 
tu ekspansjonistyczne założenia mesjanistycznej roli imperium, zakładającej 
przodowanie we wszystkich dziedzinach życia. Ameryka i Amerykanie 
przedstawiani byli w sposób stereotypowy. Środki masowego przekazu stwo
rzyły obraz przedstawiciela krajów zachodnich, który wpływał na postrzega
nie każdego przybysza z tej części świata przez jego pryzmat. Rozpatrywanie 
przyczyn tego wrogiego nastawienia do Zachodu trzeba byłoby rozpocząć od 
stwierdzenia, że to, co zagraniczne, jest porównywane z czymś diabelskim. 
Zagranica jest miejscem, które znajduje się bardzo daleko, tam, „gdzie diabeł 
mówi dobranoc”, a wszyscy obcokrajowcy mają w swoich żyłach domieszkę 
krwi czarciej. Przez wieki popularne było - zauważa Drużnikow - postrze
ganie przez Rosjan zagranicy jako miejsca przeklętego przez Boga16.

Publicystykę Drużnikowa i ukazywane w niej obrazy amerykańskiej rze
czywistości cechuje duże poczucie humoru, zauważalne są w niej nawet 
elementy parodii. A. Wołodźko zaznacza, że pisarz „w publicystyce nie tylko 
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ozlicza się z sowiecką przeszłością, ale uważniej patrzy na to, co zachodzi 
v nowym świecie, którego stał się mieszkańcem, to jest w Ameryce, w kraju 
i dawnymi demokratycznymi tradycjami, ale wcale nie w raju, jak ją zwykle 
przedstawiają mieszkańcy Europy Wschodniej”17.

17 A. Bojioasko, „Poccutt ityntue eudHa uidaneKa " (fOpuu JJpyjtcHUKoe u ezo rpumuKu) [w:] 
PeHOMeH lOpuM JJpyMCHUKoea, BapuiaBa-MocKBa-PasaHb 2000, s. 21.

18 Bmopan 3ku3hó: Kypuya, Komopan Hecem xuqa..., op.cit., s. 300.
19 P. LUicyAiujK, Ajnepura ŻIpyjtCHUKoea [w:] Kpiauc unu MemaMop<t>o3bi: cydbóa poMana Ha 

lyóeaice snox. Ha Mamepuane poMana fOpun /JpyjtcnuKoea Anzesibi Ha kohhukc uzjiu u dpyzwc 
ipmoeedeHuu coepeMemou numepamypu, BapiuaBa-MocKBa 2001, s. 150.

20 1O. /Ipjtkhhkob, TexaccKue 30ckoku [w:] CoSpaHue coHuneHut e tuecmu moMax...,

Przyjazd do Stanów Zjednoczonych wymagał od pisarza adaptacji do 
iowego, całkowicie odmiennego mentalnościowo środowiska. Drużnikow 
wyznaje: chociaż „miałem kontakty z Amerykanami w Rosji, to wcale aż tak 
wiele nie wiedziałem. Właściwie nie miałem czasu, aby móc się zaadapto
wać. (...) Kolejny szok przeżyłem, kiedy wyszedłem na ulicę. Okazało się, 
te w Teksasie mówią nie po angielsku, ale po teksasku. Oni rozumieli mnie, 
ile ja ich nie mogłem zrozumieć. Zwłaszcza jeśli nie rozmawiałem z kolegą- 
profesorem, a z ulicznym sprzedawcą”18.

Inną stresującą sytuacją, z którą musiał się zmierzyć pisarz, była praca 
taukowa. Znajomość języka angielskiego, chociaż zupełnie dobra, w przy
padku zajęć, których celem było zapoznanie studentów z warsztatem pisar- 
>kim, okazała się niewystarczająca, gdyż angielski Drużnikowa nie był języ- 
dem ojczystym, lecz wyuczonym. Trudność sprawiała mu szczególnie nie- 
majomość dialektu, którym porozumiewają się Teksańczycy tworzący swe- 
’o rodzaju enklawę, w której panują nieco odmienne formy zachowań niż te 
przyjęte u Amerykanów. Z tego powodu trudność w przystosowaniu się do 
powych warunków, przyzwyczajenie do panujących reguł i zasad, okazały 
>ię trudne i zajęły pisarzowi sporo czasu. Rafał Szkudlarz w artykule Amery- 
'ca Drużnikowa (AMepuKa ffpyotCHUKoea} pisze, że chociaż Ameryka po
wszechnie uważana jest za wolny kraj, to i tu można zaobserwować, że Tek- 
•ańczycy stanowią grupę ludzi, dla których tworzy się nowe normy zacho
wań i życia19.

„Teksańczycy, na przykład, są bardzo dumni ze swojej niezależności. W porów
naniu z innymi Amerykanami jest ona u nich dwa razy większa. 1 chociaż stali się 
częścią Stanów Zjednoczonych w pierwszej połowie zeszłego stulecia, to do dnia dzi
siejszego są obywatelami, którzy w duszy swojej i zachowaniu są niezależni od Sta
nów Zjednoczonych, a przed swoim domem wywieszająjedynie flagę Teksasu”20.
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Poczucie odrębności cywilizacyjnej nie jest sprawą nieznaną. Toczone na 
przestrzeni wieków wojny o własne terytorium, język, kulturę są tego najlep
szym dowodem. Okazuje się bowiem, że tak jak w innych krajach, w Ame
ryce kolor skóry, język, kraj pochodzenia odgrywają rolę nadrzędną i decy
dującą o warunkach pracy i życia. Teksańczycy zaś własną niezależność 
cenią sobie najbardziej, „a zasady wolności są dla nich najdroższe na świe
cie”2 . Traktują je jako priorytetowe do tego stopnia, że w sklepie można 
kupić nawet ser, który kształtem przypomina mapę Teksasu.

21 Tamże, s. 147.
22 Tamże, s. 150.
23 Tamże, s. 150.

W swoich esejach, zwłaszcza napisanych w początkowym okresie emi
gracji, Drużnikow opisuje, a w mniejszym stopniu analizuje, zjawiska skła
dające się na obraz zwyczajów mieszkańców Teksasu czy Kalifornii. Wśród 
nich odnajdujemy nawet wyszczególnienie rodzajów alkoholu preferowa
nych przez Amerykanów, opis teksańskich biznesmenów, którzy okazują się 
w rzeczywistości zupełnie inni, niż można by sądzić z literatury. Obecnie 
„współczesny biznesmen teksański najczęściej ma ukończony uniwersytet, 
niekiedy ma stopień doktora, posługuje się nie tylko jednym językiem obcym 
(...)”21 22. Z kolei teksańskie miasta nie wyróżniają się niczym szczególnym 
wśród innych miast amerykańskich, ale - zauważa pisarz - są czystsze 
i bardziej uporządkowane niż inne miasta stanowe.

Drużnikow opisuje wiele zjawisk typowych dla krajów zachodnich, 
a wzbudzających zdziwienie czy niekiedy nawet zakłopotanie u osób przy
bywających z Europy Wschodniej. Przykładów jest wiele, jak chociażby 
otwarte całą dobę sklepy, restauracje czy stała chęć niesienia pomocy nawet 
zupełnie obcym osobom. Drużnikow tak opisuje pewne zdarzenie:

„Kilka dni po moim przyjeździe zadzwonił do mnie nieznajomy mężczyzna i po
wiedział: »Wiem, że pan dopiero co emigrował. Jak pan dojeżdża do pracy?«. Odpo
wiedziałem, że jeżdżę studenckim autobusem. »Mam wolny samochód, który trzy
mam na wypadek gości - powiedział nieznajomy. Może pan z niego korzystać, dopó
ki nie kupi czegoś dla siebie«. I tą starą, trzęsąca się Hondą jeździłem kilka tygodni, 
dopóki nie kupiłem sobie samochodu”23.

Kolejne zjawisko, które zadziwiało początkowo J. Drużnikowa w Ame
ryce, to sposób ubierania się studentów. Przyzwyczajony do wręcz konser
watywnego modelu studenta ze Związku Radzieckiego, pisarz swój pierwszy 
wykład wygłaszał ze wzrokiem utkwionym w lewy róg sali, starając się nie 
zauważać niekompletnie ubranych - według niego - studentek: „Nie. Kła- 
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nię! (...) Niektóre były w czarnych sukniach, zasłaniających ciało od stóp 
io głów (...), ale kiedy ta mniszka podeszła do tablicy okazało się, że ta 
:zama długa suknia ma z boku rozcięcie po pachy”24. Zwracając uwagę na 
jewne trendy we współczesnej modzie młodzieżowej, pisarz wiąże je iro- 
licznie z protestem kobiet przeciwko równouprawnieniu i konkluduje żarto
bliwie, że pod koniec wieku słowo „ubranie” (rosyjskie ojtebK/ta) straci swe 
bierwotne znaczenie i zostanie zastąpione innym, „takim, jakiego nie było do 
ej pory w języku rosyjskim, ale także w żadnym innym. Słowem tym będzie 
■ozebranie (pasdeofcda)”25.

24 K). JtppKHHKOB, ripednocnedHue Modbi eena [w:] tamże, s. 135-136.
25 Tamże, s. 143.
26 H. JlyicuiHH, Ojampatfun: aiadmie uzopbKue nuniojiu..., op.cit., s. 4.
27 JI. 3BOHapeBa, B. Ojib6pHX, Cocmoneiuuucfi snę mycoeKu: meopiecmeo u cydbóa nu- 

:amejw lOpua flpyMCHUKoea. Onwn doKyMeHmanbmzo uccnedoBanun, MocKBa 2001, s. 43. 
Patrz także: 3BOHapeBa JI., Mponua, toMop u camupa a npoie JO. JJpyoKHUKoea [w:] (PenoMen 
Opux ffpyjKHUKoea, op.cit., s. 82-83.

Kwestia mody to tylko jedno z zagadnień składających się na inny, ob- 
>zemy motyw twórczości J. Drużnikowa, jakim jest życie uniwersyteckie, 
bpis kampusu, studenckie obyczaje, a także system amerykańskiego szkol- 
lictwa wyższego. „Amerykański uniwersytet - konstatuje w jednym z wy
wiadów pisarz - to szczególny fenomen: ilu profesorów - taka liczba opinii 
estetycznych nawyków. I wszystkie te zdania - od umiarkowanych do 

skrajnych - współistnieją ze sobą”26.
Po krótkim okresie pracy w Teksasie Drużnikow przeniósł się do Kali

fornii, gdzie wykładał literaturę rosyjską na uniwersytecie w Davis. Właśnie 
la przykładzie jednego z dziewięciu kampusów należących do tego uniwer
sytetu prezentuje obraz społeczeństwa akademickiego. W eseju zatytułowa- 
lym Paradoksy kampusu (TlapadoKCbi Kajunyca) próbuje wytłumaczyć czy
nnikowi, na czym polega fenomen tego swoistego getta. Kampus bowiem - 
zaznacza Drużnikow - nie ma odpowiednika wśród słów rosyjskich, nie jest 
:o też „miasteczko uniwersyteckie”, jak tłumaczy to pojęcie słownik oks- 
fordzki. Najodpowiedniejszym określeniem kampusu jest dla pisarza „mro
wisko”.

Porównania ze światem zwierząt stanowią jeden z często stosowanych 
elementów twórczości Drużnikowa. Autor wykorzystuje interesujący zabieg 
compozycyjny, wprowadzając do swych utworów tzw. kody zoomorficzne, 
brzyrównując bohaterów do przedstawicieli gatunków zwierząt, takich jak 
szczury czy mrówki. Motyw mrowiska, z którym porównywano zbiorowiska 
ludzkie, jest bardzo popularny w historii literatury. Wśród pisarzy rosyjskich 
notyw ten spotykany jest na przykład w twórczości D. Mierieżkowskiego27. 
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Można powiedzieć, że kampus-mrowisko stał się pewnego rodzaju zjawi
skiem kulturowym, które oznacza określony styl życia, stereotypy zachowań, 
własną modę. „Proszę sobie wyobrazić - 25 tysięcy studentów, którzy wysy
pują się na ulicę, siadają na rowery, jadą na kolejne zajęcia - każdy, według 
harmonogramu, na inne. Ogromne mrowisko, gdzie na rowerach jedzą, ca
łują się, a być może i płodzą dzieci”28. Na czele kampusu stoi prezydent 
(w Davis jest to kanclerz), a część przeznaczona dla studentów posiada wła
sną centralę telefoniczną, straż pożarną, kino, teatr, banki, place, ulice, czyli 
wszystko to, co stanowi integralną część każdego miasta. Można więc zary
zykować stwierdzenie, że kampus to „miasto w mieście”, które posiada swój 
system finansowania, całkowicie odmienny niż w Polsce29 30. Chociaż amery
kański system szkolnictwa wyższego jest odmienny od rosyjskiego, znanego 
Drużnikowowi, to pisarz zaznacza, że niektóre zachowania studentów, trochę 
rażące dla osób z innych krajów, wcale nie oznaczają, że są oni gorsi, gorzej 
wykształceni. Charakterystyczny jest fakt, że studenci amerykańscy mają 
większą swobodę zachowania niż ich wykładowcy, a zajęcia traktują często 
w kategorii spotkań towarzyskich. Niepokojące wydają się w tym kontekście 
słowa J. Gimpela, który dowodzi, że „w krajach Zachodu powstała przepaść 
pomiędzy społeczeństwem a nauką” °. Społeczeństwo bowiem - zauważa 
francuski badacz - przestało obdarzać naukę zaufaniem, a przyczynili się do 
tego sami naukowcy głoszący fałszywe tezy i obietnice, przeceniające uży
teczność współczesnej nauki31.

28 Bmopan Mcu3Hb: Kypuya, Komopa/i Hecem fiuya..., op.cit., s. 304.
29 W sposób szczegółowy amerykański system szkolnictwa wyższego według J. Drużnikowa 

został opisany przez R. Szkudlarza w eseju AMepuKaflpyotcHUKoea..., op.cit., s. 158-161.
30 J. Gimpel, U kresu przyszłości. Technologia i schyłek Zachodu, tłum. B. Panek, Wrocław 

1999, s. 127.
31 Tamże, s. 119.
32 P. UlKyonmK , AMepuKaJJpyo/CHUKoea..., op.cit., s. 161.
33 10. /łpyjKHMKOB, IJapadoKCta KOMnyca [w:] tegoż, CoópaHue cownenuu e uiecmu 

moMax..., s. 196.

Inny, modny problem znajdujący odzwierciedlenie w twórczości Drużni- 
kowa to feminizm i seks, bardzo popularne w amerykańskim społeczeństwie. 
Przypomina on - pisze R. Szkudlarz - „sowieckie hasła o osiągnięcia najlep
szych rezultatów np. w dziedzinie przemysłu”32 33. Zresztą problem feminizmu 
objął każdą dziedzinę życia - „wolność - i powiedzmy feminizm, zapełniły 
wszystkie puste komórki, wypierając pozostałe zagadnienia (...). Dlaczego 
trzeba wypierać kobiety z tradycyjnej nauki o człowieku w ogóle? Po co 
dzielić dziennikarstwo, kino, teatr na żeński i męski jak toalety?” 3.
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W swoich esejach Drużnikow porusza także problemy, które znane są 
z dorobku pisarskiego innych autorów. Są to głównie zagadnienia związane 
z konfrontacją wyobrażeń Ameryki z perspektywy dawnej ojczyzny. Nieob
cy jest mu także temat demokracji, postawa pisarzy rosyjskich na emigracji, 
ich droga twórcza i poglądy, głoszone w nowej ojczyźnie.

Jednym z ważnych zagadnień poruszanych przez pisarza jest zachodnia, 
amerykańska demokracja. W dawnym Związku Radzieckim demokracja była 
synonimem kapitalizmu, systemu panującego w krajach uważanych przez 
państwa komunistyczne za gorsze. „W Ameryce - pisze Drużnikow - dwa 
(trzy, dziesięć) poglądy mają jednakowe prawo istnienia”34. Podając jednak 
za przykład Moskwę, stwierdza z goryczą, że wciąż pokutuje tam jedynie 
słuszna ideologia głoszona przez elity rządzące, narzucana nawet pisarzom. 
Ci, którzy nie chcą się podporządkować, są bądź prześladowani, bądź 
w bardziej drastycznej formie wydalani z kraju pod dowolnym pretekstem. 
To ostatnie wyjście spełniało istotną rolę, gdyż osiągając wolność w sensie 
fizycznym, twórcy pozbywali się strachu przed szczerym wypowiadaniem 
poglądów i myśli. Wolność, o którą tak walczą kraje komunistyczne, w ame
rykańskim systemie jest czymś naturalnym, niebudzącym wątpliwości.

34 IO. JIpywHUKOB, Se3 HOMopdnuKa, 6e3 noeoÓKa, daoice 6e3 outeunuKa [w:] tegoż, 
Coópanue couuHeHuu e tuecmu moMax..., op.cit., s. 186.

35 IO. JIpjtkhhkob, Pyccicuu nucamenb e AMepuKe. ffurnepewo M. 3apaeey („OroHĆK”) [w:j 
tegoż, Co6pauue couuHeHUu e tuecmu moMax..., op.cit., s. 255.

36 Tamże, s. 256.

W jednym z wywiadów J. Drużnikow opisuje status i sytuację rosyjskie
go pisarza na emigracji, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Okazuje 
się, że „w Ameryce pisarzy rosyjskich czyta tzw. klasa średnia - a dokładniej 
- rosyjska część klasy średniej - emigranci”35. W USA zmienił się styl pisar
ski J. Drużnikowa. Spowodował to odmienny stosunek amerykańskiego 
społeczeństwa do pisarstwa w ogóle:

„czytam teraz w niezależnych sowieckich wydawnictwach następujące zdumiewające 
zdanie: »redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami autorów artykułów«. Zdanie to 
wywołuje uśmiech na ustach moich amerykańskich kolegów. Jakżeby mogło być ina
czej? W tym przecież zawiera się idea prasy, aby jej poglądy były różne”36.

Pisarze na emigracji spotykają się z zarzutem, że nowa ojczyzna pozba
wia ich kontaktu z ich dawnym środowiskiem. Drużnikow nie zgadza się 
z tym twierdzeniem, wyjaśnia, że jest to jeden z błędnych stereotypów po
wstałych w Związku Radzieckim: „Chciałbym teraz, na podstawie swojej 
skromnej wiedzy i doświadczenia ze spotkań z wieloma ludźmi przebywają
cymi na emigracji, powiedzieć: podobna myśl - to apologia imperialnego 
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mitu o niedopuszczalności tego, by rodzimy piesek biegał bez smyczy, a już 
tym bardziej bez obroży”37. Lansowano stereotyp, gdyż obawiano się, że 
odzyskawszy wolność słowa na Zachodzie, pisarze zaczną otwarcie kryty
kować system, rząd i społeczeństwo. Władza radziecka „szybko zrozumiała, 
że wybitne umysły mogą utrudnić konsolidację systemu, pojęła, iż - aczkol
wiek bez broni - stanowić będą duże zagrożenie”38. Sens wspomnianego 
wyżej stereotypu Drużnikow wyjaśnia następująco: „pieskowi, który uciekł, 
nie da się nałożyć kagańca. A jeśli tam, na Hawajach, on nagle szczeknie coś 
takiego, co nas tu w Smolnym skompromituje? Kagańce zaczęto w Rosji 
ostrożnie zdejmować mniej więcej w 1987 roku. W 1990 - już odpinano 
smycze. A obroże pisarze sami zaczęli zrywać z siebie po sierpniu 1991 roku 
i śmielej wypowiadali się, będąc za granicą”39. Niestety, w Rosji pokutują 
wciąż pozostałości minionego systemu, a „wolności druku towarzyszy 
straszna korupcja. Wciąż jeszcze trzeba bronić czyichś korporacyjnych idei, 
należeć do jakiejś grupy pisarzy, być uważanym za swojego (...)”4°. Zna
mienne porównanie pisarza-człowieka z psem-zwierzęciem jest odzwiercie
dleniem ubezwłasnowolnienia ludzi przez system totalitarny. Jak zwierzę jest 
zależne od człowieka i - aby otrzymać pokarm i przeżyć - musi słuchać 
i wypełniać polecenia swego pana, tak pisarz, aby być zauważonym i ak
ceptowanym przez władzę, musi wypełniać jej ideologiczne założenia i wy
magania. Niestety, nie wszyscy rosyjscy pisarze zdecydowali się zmienić 
charakter swych literackich wypowiedzi i - jak zauważa Drużnikow - „co 
poniektórzy nie tylko nie zdjęli do dzisiaj obroży, ale nawet kagańca, odpa
rzona szyja boli, a odpiąć i odrzucić - strach”41. Drużnikow, dziś wolny od 
wszelkich ograniczeń, rozumie taką postawę, wymagającą wielkiej determi
nacji i woli przetrwania. „To właśnie emigracja - konkluduje - ratowała 
literaturę rosyjską od śmierci”42.

37 Spowiedź pisarza z samizdatu..., op.cit., s. 5.
31 L. Suchanek, Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajdują się pisarze rosyjscy [w:] Emi

gracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, pod red. L. Suchanka, Kraków 1993, 
s. 15.

39 Spowiedź pisarza z samizdatu..., op.cit., s. 5.
90 Tamże, s. 5.
41 Tamże, s. 5.
42 yuurnb dojutcett mom, terno cnocoóett meopumb, „OT h ,flO” weekly, New York 

21.02.1998, s. 27.

Równie istotną częścią twórczości J. Drużnikowa, jak publicystyka i ese
istyka, są teksty beletrystyczne, w których podejmuje inne problemy, choć 
także w nich pojawia się motyw amerykański. W tej części dorobku literac
kiego Drużnikowa sama Ameryka potraktowana jest bardziej epizodycznie. 
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Nie znajdujemy już szczegółowych jej opisów, z którymi mieliśmy do czy
nienia w esejach. Stany tworzą tu bowiem jedynie tło akcji, rozgrywanych 
w nich wydarzeń, i stanowiąjedynie część towarzyszącą, a nie zasadniczą.

Z tekstów Drużnikowa dowiadujemy się, że Stany Zjednoczone w dal
szym ciągu przyciągają emigrantów, wciąż jest żywy mit o panujących 
w nich wspaniałych warunkach życia, niezmiennie są marzeniem wielu osób 
chcących poprawy swego bytu. Okazuje się, że nawet krótkie wymiany stu
denckie mogą posłużyć jako przepustka do lepszego świata. Minęły czasy, 
kiedy przybyszom z zagranicy Rosja oferowała jedynie biurokratyczne ob
ostrzenia. Obecnie nikt nie patrzy z nienawiścią na Amerykanów w Rosji, 
a sama Ameryka stała się miejscem kojarzonym z dobrobytem i demokracją 
i jest celem licznych wyjazdów. Przyczyn takiego przeobrażenia stosunków 
należy szukać w korzyściach ekonomicznych.

Obraz emigrantów rosyjskich przybyłych do Ameryki najpełniej został 
przedstawiony w jednym z opowiadań Drużnikowa zatytułowanym Miodowy 
miesiąc u prababci czyli przygody „genacwale" z Sacramento (^Medoebiu 
MecfUj y óaóyiuKU, wiu IJpuKnioąeHUH zenaifeane U3 CaKpaMeumó) .

„Grupa Amerykanów - pisze J. Drużnikow - jedzie na pół roku do Moskwy, 
a potem studenci stamtąd pojawiają się u nas. Jak się domyślacie, dobrze płacimy ro
syjskiemu uniwersytetowi za każdego z naszych studentów: za akademik, wyżywie
nie, naukę i program kulturalny. Poza tym studenci wiozą ze sobą pieniążki, którymi 
płacą za to, żeby w łazience była gorąca woda, żeby zamek w drzwiach się zamykał, 
żeby wykupić ukradziony aparat fotograficzny, albo po prostu za to, żeby otwarto im 
drzwi po jedenastej wieczorem. No, a kiedy do nas przyjeżdżają rosyjscy studenci, to 
-jak myślicie - kto za to płaci? Zgadliście, znowu my. Oni przecież nie mają pienię
dzy” (s. 6).

Znamienny jest fakt - czytamy u J. Drużnikowa - że , jak dotąd nie było 
przypadku, aby amerykański student tam pozostał (...). Zazwyczaj jest jed
nak na odwrót. Do Moskwy wyjechało dwudziestu studentów, a wróciło 
dwudziestu trzech, dokładniej - dwudziestu trzech i pół. Troje się tam wy
dało. Jeden chłopak i dwie dziewczyny. Jedna nawet zdążyła w Moskwie 
całkiem solidnie zajść w ciążę i wkrótce też powiła” (s. 6). Aby pokazać 
kontrast w przyjmowaniu studentów, Drużnikow rysuje taki obraz: „Kiedy 
studenci z Rosji przyjeżdżają do Ameryki, to powraca, jak się już domyśla
cie, tylko pewien procent” (s. 7). Niestety często okazuje się, że osiągnąwszy * 

43 J. Drużnikow, Miodowy miesiąc u prababci czyli przygody „genacwale" z Sacramento 
[w:] tegoż, Tango z prezydentem, Katowice 2001; 10. JJpjokhhkob, Medoebiu Mecny 
y óaóyuiKu, wiu TlpuKinoHemm zeHaąeaiie ta CaupaMeHmo [w:] tegoż, H36paHHoe e deyx mo- 
mox, t. 2, CaHKT-rieTepfiypr 1999, s. 147-166.
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zamierzony cel i zyskując nowe, amerykańskie obywatelstwo, byli Rosjanie 
„szybko się rozwodzą, ponieważ Amerykanie, jak i pewnie inne nacje, to nie 
żaden cymes, tylko środek transportu” (s. 7). Całkowita zmiana zachowania 
na emigracji jest dowodem tego, że w krajach postkomunistycznych wciąż 
największym marzeniem ludzi są Stany Zjednoczone postrzegane jako kraj, 
w którym panuje dobrobyt i który zapewni lepszą egzystencję. Niestety, 
pojawiając się w nowym kraju, osoby te zapominają, że nie są u siebie i na 
grunt amerykański przenoszą etos rosyjski. Pewne normy zachowań, które 
można uznać za przynależne jednej nacji, w innym środowisku stają się rażą
ce i niestosowne. Często zdarza się, że przybywający do Stanów Rosjanie 
postanawiają za wszelką cenę pomóc swym rodakom pozostałym jeszcze 
w ojczyźnie. Swoistą tradycją stał się zwyczaj sprowadzania z Rosji bliższej 
i dalszej rodziny, która najczęściej nie rezygnuje z takiej okazji: „teraz do 
profesora wybiera się matka teściowej z miasta Tobolska. Ta zaś ma pół 
Syberii krewniaków, którzy nagle zainteresowali się poziomem życia 
w Ameryce” (s. 9) - ironizuje Drużnikow.

Interesujące są również opisane w tym opowiadaniu przygody mieszanego 
małżeństwa, które wybrało się w podróż poślubną do Suchumi. Amerykański 
mąż z jednej strony wzbudzał zdziwienie i niedowierzanie ze strony tubylców, 
z drugiej zaś jego „właściwe” obywatelstwo przyczyniło się do uratowania 
życia, gdyż jako zagranicznemu turyście czyniono ustępstwa - „Skoro jeste
ście amerykańskimi turystami, zrobimy wyjątek. Spróbujemy pomóc... To 
będzie jednak kosztować. Drogo... I tylko w twardej walucie” (s. 35). Amery
kanie są wciąż pożądani jako potencjalni kandydaci do małżeństwa - „Szy
kowny facet i na dodatek jeszcze Amerykanin. Nie jakiś tam emigrant, nie 
mówiąc już o miejscowych...”44. W tym przypadku Ameryka pojawia się jako 
argument w pozyskaniu pewnych korzyści, a najbardziej pożądana jest jej 
waluta, za którą można otrzymać w Rosji praktycznie wszystko.

44 J. Drużnikow, Druga żona Puszkina [w:] tegoż, Tango z prezydentem, s. 71.
45 Tamże, s. 75.

Szczególną cechą wyróżniającą Amerykanów spośród innych narodów, 
i chyba tylko dla nich charakterystyczną, jest pozytywne myślenie i nieschodzą- 
cy z twarzy uśmiech. Opisując system pracy w jednej z amerykańskich sieci 
sklepowych, Drużnikow ustami bohatera, amerykańskiego doktoranta, przeka
zuje informację na temat obowiązujących zasad zachowania wobec klientów: 
„Może w Rosji to normalne, że ludzie są zawsze smutni i poważni. U nas jed
nak potrafią za takie zachowanie zwolnić z pracy. Kupującym musi być 
w sklepie przyjemnie. (...) Za to klienci zawsze mogą być pewni, że obsługa 
odpowiada najwyższym standardom i nie wybiorąsię do innego sklepu”45.
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Ameryka osnuta jest tworzonym przez lata mitem kraju wolnego, ale jak 
w każdym micie zarówno jej zalety, jak i wady są w tekstach rosyjskiego 
pisarza trochę wyolbrzymione. Nie dziwi więc opis Ameryki, który możemy 
znaleźć w powieści J. Drużnikowa Anioły na ostrzu igielnym (Auzenbi na 
KOHHUKe uzribt), powstającej przez kilka lat (1969-1976) jeszcze w Rosji, 
przed wyjazdem na emigrację. Ukazała ona stereotypowy dla tamtego okresu 
obraz Stanów Zjednoczonych przekazywany przez ówczesne środki maso
wego przekazu: „Ameryka jest chora. Ciężko chora, towarzysze. Niszczą ją 
sprzeczności. (...) To prawda, w sklepach są towary, lecz zdolność nabyw
czą posiada nieznaczna część obywateli”46. I dalej: „Narkotyki - to wrzody 
na ciele kapitalizmu; komunistów, niestety, jest tam ciągle za mało”47. Słowa 
te to opis wrażeń z pobytu w Stanach Zjednoczonych redaktora naczelnego 
jednej z ważnych moskiewskich gazet „Prawdy Robotniczej”. Akcja powie
ści toczy się w 1969 roku, kiedy w Rosji wciąż panuje oparty na kłamstwach 
system polityczny. Opis Ameryki przytoczony wyżej dopuszczony do wersji 
oficjalnej, dostępnej dla szerokich mas społeczeństwa, stanowi tzw. prawdę 
szeroką. „Członkowie kolegium redakcyjnego i kierownicy działów wysłu
chali bardziej konkretnego sprawozdania z podróży ich szefa do Ameryki. 
(„Samochody, autostrady mają istotnie najlepsze w świecie, daleko nam do 
tego”)”48 - to zdanie zaliczane jest już do innego rodzaju prawdy - prawdy 
wąskiej. Istniał jeszcze trzeci rodzaj prawdy, prawda absolutna, ale były to 
myśli i opinie, które nigdy nie były wypowiadane na głos.

46 J. Drużnikow, Anioły na ostrzu igielnym, tłum. A. Wołodźko-Butkiewicz, Kraków 2001, s. 125.
47 Tamże, s. 125.
41 Tamże, s. 125.
49 R. Bartoszcze, Gwarancje wolności wypowiedzi w Europie Zachodniej, Kraków 1995, s. 7.

Łatwo można się domyślić, że obraz przedstawiany przez prasę nie tylko 
był mocno zafałszowany, ale często nie zgadzał się z osobistymi przekona
niami redaktorów. To, co ukazywało się w gazetach, było spreparowane dla 
potrzeb ideologii. R. Bartoszcze w książce zatytułowanej Gwarancje wolno
ści wypowiedzi w Europie Zachodniej konkluduje:

„Prasa w systemie autorytarnym podporządkowana była władzy centralnej i tylko 
za jej zgodą możliwe było rozpowszechnianie materiałów drukowanych. Władza pań
stwowa zarówno wyznaczała prasie cele, jak i nadzorowała ich realizację. Prasa po
traktowana została jak każdy inny element systemu, w którym zadaniem wszystkich 
części składowych jest popieranie i realizowanie polityki wyznaczonej przez władzę. 
W żadnym wypadku nie mogła być niezależnym elementem, areną dyskusji i ściera
nia się poglądów”49.

Niestety, i na tej płaszczyźnie dochodziło często do konfliktów.
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Opinia pisarza na temat Ameryki, jej obraz w jego twórczości ulegał na 
przestrzeni lat zmianom. Widoczna jest ewolucja postrzegania przez Druż- 
nikowa Stanów Zjednoczonych, które w początkowej fazie były przez nie
go idealizowane, później przechodziły etap krytyki, w końcu zaś w jego 
twórczości zauważyć można zdecydowanie zobiektywizowany stosunek do 
nich. Dowodem są utwory, w których motywem przewodnim nie jest już 
Ameryka, jej mieszkańcy i ich zwyczaje. Etap ten trwa obecnie, kiedy po 
zwiedzeniu wielu krajów pisarz zrozumiał, że w amerykańskim życiu, tak 
jak w każdym, jest tyle samo zalet co wad, że Stany Zjednoczone są i tak 
ponad człowiekiem i stanowią w życiu człowieka jedynie przemijający 
epizod. W jednym z ostatnich opowiadań Zapiski kalifornijskiego mozaicz- 
nika (3ajuemKU KanutpopHuucKozo MO3auHHUKa)i0 brak już wyraźnie za
uważalnej idealizacji bądź krytyki Stanów Zjednoczonych. Zmieniło się 
nastawienie Drużnikowa do otaczającej go rzeczywistości, ale nie na tyle, 
by zmienić jego nastawienie do Rosji, która w wielu przypadkach była 
traktowana jako źródło zła.

50 K). ,Hpy>KHHKOB, 3aMemKu KanutpopHuucKozo M03autHUKa, „Henoce.ua” 2001, Na 7-8.
51 H. JlyraiiHH, 3Muepaipu: aiadiaie u eopbicue numonu..., op.cit., s. 5.
52 Tamże, s. 7.
53 Tamże, s. 6.

Drużnikow stał się pisarzem amerykańskim, nie zamierza na stałe powra
cać do ojczyzny, choć coraz częściej dochodzą do niego z Moskwy pogłoski 
o tym, że „rosyjski pisarz odrywa się od środowiska”’1. Zaprzecza on takim 
stwierdzeniom, wyjaśniając, że jest to wynik stereotypowego myślenia, a on 
sam w Ameryce, jako pisarz i jako człowiek, czuje się najlepiej - „Połowa 
mojego życia, doświadczenie - w Rosji, ale pisać najlepiej - w Ameryce”50 51 52 - 
konstatuje. Nie idealizuje życia w nowym kraju, dostrzega jego niedostatki. 
Ameryka jest dla niego po prostu miejscem, w którym żyje, traktuje więc 
Stany Zjednoczone jako swą ojczyznę.

Drużnikow nie zerwał całkowicie kontaktów z Rosją, ale są one dość zło
żone. Kiedy raz do roku bywam w Rosji - mówi - „zapraszają mnie do radia 
i telewizji. Wyszło, wydaje mi się, osiem książek (...) Ale niestety, to, co jest 
drukowane, wciąż jest obejmowane cenzurą, okrajane, zmieniane są tytuły 
i, co haniebne, zmieniają sens. Kultura wydawnicza upadła do poziomu tej 
z lat 20.”53

Rosyjska krytyka literacka traktuje Drużnikowa jako obywatela Nowego 
Świata. Nie ma wątpliwości, że jest on pisarzem szczególnym, ale często 
postrzegany jest przez krytykę jako autor publikacji krytykujących Rosję. 
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„Nie wierzą słowom pisarza - zauważa A. Wołodźko - że Rosja lepiej jest 
widoczna z odległości i że szuka on prawdy”54.

M A. Bono43KO, „Poccuh jiyytue eudHa ladaneKa" (łOpuu JJpyyKHUKOB u ezo KpumuKu) [w:] 
<PeHOMen lOpimflpyoKHUKOBa..., op.cit., s. 22.

55 Bardzo interesująca jest opublikowana w ostatnim czasie broszura, stanowiąca bibliogra
ficzny skorowidz publikacji J. Drużnikowa: lOpuu ffpyjKHUKoe: khuzu u cydb6a. PeKOMeHÓa- 
mejibHbiu 6u6nuo2pa<t>UHecKuu yKcoamejib, Yjimihobck 2002.

Odmiennie postrzegana zaś jest jego twórczość przez czytelnika zachod
niego, którego ton książek Drużnikowa przyciąga i zaciekawia, gdyż stano
wią obiektywne źródło informacji o Rosji.

J. Drużnikowa nazywa się dziś jednym z najbardziej znaczących rosyj
skich pisarzy Ameryki, jego książki tłumaczone są na wiele języków i anali
zowane w wielu uniwersytetach Europy i Ameryki. Jego twórczość została 
zauważona i wysoko oceniona nie tylko przez pisarzy rosyjskich, L. Kopie- 
liewa, A. Galicza, W. Grossmana czy A. Sołżenicyna, ale także przez pisarzy 
zagranicznych (wspomniany już K. Vonnegut). Literaturoznawcy podkre
ślają jego talent i oryginalność utworów. Twórczość Drużnikowa jest intere
sującym elementem dla badaczy nowego kierunku we współczesnym litera
turoznawstwie, jakim jest emigrantologia55.



Motyw Ameryki w twórczości Wasilija 
Aksionowa, Siergieja Dowłatowa 

i Aleksandra Minczina

Przedstawione w niniejszej rozprawie sylwetki twórcze pisarzy-emigran- 
tów nie stanowią pełnej listy twórców, w których utworach pojawia się mo
tyw Ameryki. Ograniczoność miejsca nie pozwala zanalizować twórczości 
wszystkich pisarzy podejmujących tę problematykę.

Ameryka jako motyw u przedstawicieli trzeciej fali emigracji pojawiała 
się często, była bowiem ukazywana jako uosobienie marzenia o szczęściu. 
To w Stanach Zjednoczonych, na Zachodzie było lepiej, łatwiej żyć, nie było 
takich problemów, z jakimi musiano się zmagać w Rosji. Niestety, na emi
gracji niejednokrotnie zderzenie marzeń z rzeczywistością było bolesne 
i miejsce, które miało być szczęśliwe, stawało się przynajmniej tak samo 
przygnębiające jak ojczyzna.

Pisarzem, w którego twórczości Ameryka stała się jednym z motywów, 
jest Wasilij Aksionow. Z wykształcenia lekarz, rozpoczął swą działalność 
literacką w okresie odwilży chruszczowowskiej1. Za właściwy debiut literac
ki Aksionowa krytyka uznała powieść Koledzy (Kojutezu, 1960), która po
święcona była tematyce młodzieżowej. L. Liburska podaje, iż początki karie
ry Aksionowa zbiegły się z próbą ożywienia tradycji literackich końca lat 
dwudziestych, trzydziestych XX wieku. To pokolenie Aksionowa próbowało 
nawiązać do przedrewolucyjnej tradycji kulturowej2, z tą jednak różnicą, iż 
„twórcy z początku wieku operujący uniwersalnymi kryteriami wartości, 
doskonale rozumieli swoje powołanie, co znaczy być pisarzem, o tyle nowa 
literatura buntu rodziła się w opozycji do niechlubnego dziedzictwa epoki 

1 Tłonmopa epaueÓHbuc eduHuy (1958), Comcoh u CeMCOHiaa (1959), ActpaJibmoebie 
dopoeu, Haiua Bepa HeaHoana (1959), C ympa do meMnomu (1960). Tytuły opowiadań przy
taczam za: L. Liburska, W kręgu straconych złudzeń. Twórczość W. Aksionowa [w:] Dać świa
dectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. L. Suchanka, Kraków 
1996, s. 239.

2 L. Liburska, W kręgu straconych złudzeń..., op.cit., s. 239.
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stalinizmu”3. Poprzez przekształcenie rzeczywistości na język współczesnej 
młodzieży Aksionow wskazywał na konieczność uwolnienia literatury spod 
presji polityki, stawiał pytania praktyczne, a zarazem egzystencjalne4.

3 Tamże, s. 239.
4 Tamże, s. 241.
5 B. AkcShob, OmeeuaR Ha omeem (3aMemicu Hoeuwca Ha OMepuKaHcicou xydooKecmeeHHou 

cyeHe), „Kohthhcht” 1985, Na 44, s. 281.
6 B. AkcChob, B houckox epycmuoeo SaSu. Kuuza 06 AMepure, New York 1987, s. 21. 

Przytoczony fragment cytuję za: L. Liburska, IT kręgu straconych złudzeń..., op.cit., s. 243- 
-244.

7 B. AkcShob, OmeeuaR na omeem..., op.cit., s. 279.
* A. Mhhhhh, 20 uHmepebto, Mocraa 2001, s. 16.

Wraz z upadkiem „żelaznej kurtyny” na młodych twórców rosyjskich za
częli oddziaływać autorzy amerykańscy, w szczególności zaś, jak wspomina 
Aksionow, zaliczani do Wielkiej Amerykańskiej Piątki: E. Hemingway, 
W. Faulkner, F.S. Fitzgerald, J. Dos Passos i J. Steinbeck5. Później, charakte
ryzując tamten okres, pisarz zauważy:

„W odróżnieniu od Gorkiego, Pilniaka, Majakowskiego, podświadomie odrzucali
śmy sposób widzenia rewolucji - jakiegoś wszechświatowego, oczyszczającego poto
pu, dlatego że zamiast oczyszczenia wprowadził stalinizm, byt tyleż krwawy, co 
i nudny. Ameryka pojawiła się we mgle jako nowa alternatywa wobec starej, od której 
zbiera się na wymioty sprawy: rewolucji społecznej, tzn. powstania niewolników 
przeciw panom”6.

Na swego rodzaju kult literatury amerykańskiej w krajach byłego Związ
ku Radzieckiego w latach sześćdziesiątych bezpośredni wpływ miała twór
czość E. Hemingwaya, który - jak zauważa pisarz - „zrodził się w Rosji 
z tego powodu, iż jego bohater liryczny był zgodny z idealizowanym, to jest 
nieprawdziwym, albo, być może, ze zbyt prawdziwym obrazem, w sensie 
astralnym, obrazem Amerykanina; zawierał on w sobie to, czego w tak dra
matyczny sposób brakowało społeczeństwu rosyjskiemu: cywilnej odwagi, 
gotowości do ryzyka, spontaniczności”7.

Pod koniec lat siedemdziesiątych Aksionow wciąż pisał, lecz jego utwory 
nie były wydawane. W przededniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich w Mo
skwie dostał zgodę na wyjazd za granicę. Początkowo podróżował po Euro
pie Zachodniej, by ostatecznie osiedlić się w Stanach Zjednoczonych i po 
latach powiedzieć: „Uważam się za rosyjskiego emigranta w społeczeństwie 
amerykańskim. Emigranta - członka społeczeństwa amerykańskiego”8.

Ameryka w dorobku twórczym pisarza pojawiała się już wcześniej. Napi
sany w 1976 roku esej Przez okrągłą dobę non-stop (Kpyznbie cymKU hoh- 
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cmorif stanowił zbiór wrażeń z podróży po Ameryce, jednakże nie wywołał 
odzewu wśród ówczesnych czytelników. Sam Aksionow tak wypowiada się 
o utworze:

„(...) w 1975 roku, po dwumiesięcznym pobycie w Ameryce, napisałem swą pierwszą 
książkę o Ameryce Przez okrągłą dobę non-stop. Nie było w niej prawie żadnej kry
tyki, nie zauważyłem - bądź nie chciałem zauważyć - żadnych cieni. Mój amerykań
ski, turystyczny zachwyt był jedynie częścią mego sowieckiego gniewu, odpowiedzią 
na bezmyślny oficjalny antyamerykanizm. Cała moja krytyka w tamtych latach skie
rowana była przeciwko ojczyźnie i zakończyła się, jak wiadomo, jej utratą”9 10 11.

9 B. Akcćhob, Kpyznue cym ku HOH-cmon. BneuamjieHtai, pa3MbtuineHUfi, npuKJuoHeHia, 
„HoBtjfi Mup” 1976, nr 8, s. 51-212.

10 B. Akcćhob, Omeetem ho omeem..., op.cit., s. 288.
11 Biogram W. Aksionowa [w:] Pycctcue nucamejiu 20 sera. Suoepad>włecKuu cnoeapb, 

op.cit., s. 16-17.
12 A. MyjmpHHK, B noucKax epycmHoeo 6s6u. Ajnepura ejunaMU pyccrozo nucamejm- 

3MUzpanma, „HoBoe BpeMd”, Na 48, s. 46-47.
13 Tamże, s. 46.
14 L. Liburska, W kręgu straconych złudzeń..., op.cit., s. 277.

Nawiązując do tradycji utworu I. Ufa i J. Piętrowa zatytułowanego Parte
rowa Ameryka (OdHoamaotcHaa Ajuepuna), a także do tekstu Po obu stronach 
oceanu (JJo o6e cmopoubt otceana) W. Niekrasowa, którzy traktowali Stany 
Zjednoczone jako cel podróży, Aksionow również opisał Amerykę z punktu 
widzenia turysty. W odmienny sposób motyw Stanów Zjednoczonych wyko
rzystał dopiero po latach. W poszukiwaniach smutnego baby (B noucKax 
epycmuoeo 6s6u) to - jak zauważa sam autor - „książka o Ameryce”, 
w której wyczuwalne jest inne pragnienie pisarza: odnaleźć związek pomię
dzy obrazem kraju, którego czuje się pełnoprawnym obywatelem, i cennymi 
wspomnieniami przeszłości”. W tym przypadku celem autora jest nie tylko 
ukazanie Stanów Zjednoczonych w formie wspomnień z podróży, lecz także 
przedstawienie własnych przemyśleń i wspomnień, co tworzy wszechstronny 
obraz Ameryki12. A. Mularczyk konstatuje, iż „emigranci sowieccy znajdo
wali się w dość szczególnym położeniu. Chodzi bowiem o to, iż większość 
z nich, będąc jeszcze w Związku Radzieckim, jak gdyby a priori nie wierzyła 
informacjom, przedstawiającym krytycznie różne aspekty życia w Ameryce 
i dlatego, kiedy sami znaleźli się w nowym kraju, często byli rozczarowa
ni”13. Aksionow pokazuje w swej powieści Amerykę, „którą poznaje czło
wiek pozbawiony obywatelstwa własnego kraju. Skazany na pobyt wśród 
obcych, w innym świetle widzi to, co do tej pory fascynowało, wydawało się 
bez skazy”14. Jednakże pisarz przyznaje, iż niewątpliwą wartością Stanów 
Zjednoczonych jest panująca tam wolność - są one krajem ludzi wolnych.
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Swój krytyczny stosunek do Ameryki Aksionow wyraża także we wspo
mnianym wyżej tekście publicystycznym Omeenan Ha omeem (3aMemKu 
Hoeuwa na OMepuKancKou xydooKecmeeHHOu cifeue), w którym zarzuca 
amerykańskiej kulturze prowincjonalizm: „William Faulkner to amerykański 
prowincjonalny autor nawet w większym stopniu, niż Dostojewski był pro
wincjonalnym autorem rosyjskim, jednakże dopiero teraz (...) zaczynam 
rozumieć, do jakiego stopnia literatura amerykańska jest dziełem czysto 
amerykańskim, a nie międzynarodowym”15. Pokazując, jak bardzo różni się 
wzajemny odbiór Ameryki i Rosji, Aksionow wspomina:

15 B. Akcćhob, Omeenan Ha omeem..., op.cit., s. 278.
16 Tamże, s. 285.
17 Tamże, s. 285-286.
18 Tamże, s. 288.
19 Jl. HaBposoB, Ecmb nu numepamypa Ha 3anade?, „HoBbift Mnp” 1992, N° 6, s. 187-198.
20 Tamże, s. 188.

„W jednym z uniwersytetów po wykładzie zadano mi pytanie, czy w ZSRR znani 
są czołowi pisarze amerykańscy. Zachowując ostrożność, zapytałem studenta, jakie 
konkretnie nazwiska ma na myśli. Wymienił on nazwiska pisarzy z listy bestsellerów. 
Musiałem rozłożyć ręce. Nazwiska te są prawie nieznane wśród aktywnie czytających 
Rosjan. Zresztą ja sam ich nie znałem, dopóki tu nie przyjechałem (...). To właśnie 
oni wyznaczają masową modę wśród czytelników”16.

Wśród rosyjskich czytelników popularni są bowiem inni amerykańscy pisa
rze, których utwory są chętnie tłumaczone na język rosyjski. „Tłumacze 
bowiem, (...) przekładają książki wybrane nie ze względu na ilość sprzeda
nych egzemplarzy, lecz według powagi treści. (...). W literaturze amerykań
skiej książka staje się bestsellerem tylko dlatego, że napisał ją właśnie autor 
bestsellerów”17 18 19. Sami zaś pisarze tworzą swe utwory zgodnie z panującą 
w danej chwili modą. Stosunek pisarza do otaczającej go rzeczywistości 
amerykańskiej uległ zmianie i dlatego mówi: „obecnie widzę nie tylko jasne 
okna, ale i szare kąty swojego nowego domu. Mam nadzieję, że tym razem 
mnie nie wyrzucą”1 .

Problem roli literatury w Stanach Zjednoczonych podjął inny rosyjski 
emigrant, Lew Nawrozow. W swoim artykule zatytułowanym Ecmb jiu jiume- 
pamypa na 3anade? (Czy jest na Zachodzie literatura?)' zauważa, iż „po
wieści, które kiedyś były uważane za »powieści dla domów publicznych« 
i wpowieści dla sprzątaczek i kucharek«, obecnie sprzedają się na Zachodzie 
w miliardach egzemplarzy. W imperium rosyjskim literatura była intratniej- 
sza od literatury brukowej. Obecnie na Zachodzie literatura brukowa przyno
si większe zyski niż literatura”20. Zjawisko to związane jest z panującą 
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w świecie modą na literaturę o tematyce lekkiej i przyjemnej, natomiast bar
dziej ambitna, trudniejsza w odbiorze jest mniej popularna i przeznaczona 
dla koneserów.

„Oto arytmetyka literatury brukowej - pisze Nawrozow. Obecnie na Zachodzie, 
obojętnie która książka - w twardej czy miękkiej oprawie - kosztuje tyle samo. 
A bulwarowy pisarz wydaje swoje książki w setkach milionów egzemplarzy. Jego 
zysk za każdą nowo wydaną powieść może sięgać dziesiątków milionów dolarów. 
Prestiż, bogactwo i kultura w żadnym wypadku nie oznaczają, iż jest się na szczycie. 
Na odwrót. To co powinno być szczytem literatury, stało się niewielką wartością, pre
stiżową stała się literatura brukowa”21.

21 Tamże, s. 188.
22 Tamże, s. 189.
23 Tamże, s. 193.
24 The Third Wave. Russian Literaturę in Emigration, An Arbor 1984, s. 238.
25 Tamże, s. 238.
26 A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji..., op.cit., s. 120-121.

Nawrozow krytycznie odnosi się do twórczości „najlepszych amerykań
skich pisarzy” początku lat osiemdziesiątych. Ich dzieła nie przedstawiają dla 
krytyka żadnej wartości, określa je mianem „makulatury”, która osiągnęła 
„poziom, kiedy każdy może napisać książkę w postaci solanki ze wszystkich 
wulgarności”2. Kluczem, który otwiera przed potencjalnym pisarzem popu
larność, jest sensacja.

„Ale posiadanie takiego klucza - konstatuje autor krytycznej oceny literatury za
chodniej - to przypadek historyczny. Nie mógł się pochwalić nim na przykład J. Za- 
miatin, kiedy przyjechał na Zachód. I żadne drzwi się przed nim nie otwarły. A czyż 
to nie on wyprzedził Orwella o trzydzieści lat?”23.

Do Stanów Zjednoczonych wyjechał także Siergiej Dowłatow, dla które
go -jak wspomina - „Nowy Jork to bardzo ciężki sprawdzian woli, charak
teru, siły ducha. Nie odczuwasz, że jesteś tu gościem, przyjezdnym, obco
krajowcem. I nie czujesz, że to twój dom, przystań, siedlisko”24. Jednakże 
aby móc żyć w Stanach Zjednoczonych - dodaje Dowłatow - „trzeba cokol
wiek w niej polubić. Mnie się to udało. Ja pokochałem Amerykę, zanim ją 
ujrzałem. Od dzieciństwa lubiłem prozę amerykańską. Za demokratyzm 
i brak barier między stanami. Za wielką siłę niedopowiedzenia. Za humor”25.

S. Dowłatow był kronikarzem rosyjskiej emigracji. Często przetwarzał 
literacko losy własne i rodziny, przyjaciół-pisarzy, a także charakterystycz
nych ludzkich typów, z którymi miał okazję się zetknąć. Nie upraszczał 
swych doznań i obserwacji26. Dowłatow kreśli obraz Ameryki niejako tury
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sta, ale jako jej obywatel, przybysz, który znalazł w niej miejsce dla siebie27. 
Pisarz najczęściej porównuje Amerykę z Rosją Sowiecką. W swej nowej 
ojczyźnie czuje się jej pełnoprawnym obywatelem, wręcz patriotą: „Nowy 
Jork jest okropny, lecz mimo wszystko - to moje miasto. I ludzie tu miesz
kają na ogół sympatyczni. Wprawdzie z cechami lekkiego szaleństwa. 
W Leningradzie strasznie byłem dumny z Ermitażu. Chociaż nie zaglądałem 
tam od dwudziestu pięciu lat. A tu jestem dumny z muzeum sztuki współcze
snej. Nawet z daleka go nie widziałem, ale jestem dumny”28. Jednakże - 
zaznacza A. Wołodźko - pisarz nie wpada w euforię, dostrzega, że także 
w Rosji istniało coś lepszego niż w Ameryce: solidarność ludzka na co dzień, 
zakorzenione w ludziach elementarne wartości moralne: „Człowiek wstydził 
się kłamać. Wstydził się przypochlebiać władzom. Wstydził się być wyra
chowany, chytry, zły. Zatrzaskiwały się przed nim drzwi. Stawał się po
śmiewiskiem, pariasem. A to było gorsze niż więzienie. A tutaj? Przewertuj- 
cie rosyjskie gazety i czasopisma. Ileż w nich nienawiści i złości! Ile zawiści, 
pychy, żałosnej nędzy i hipokryzji! Milczymy... Już przyzwyczailiśmy 
się”2 . Dowłatow na Amerykę patrzy jako na nowe doświadczenie, które 
zapewne jest trudne, ale pomaga uwolnić się od sowieckiej mentalności. 
Wykazuje wielką wyrozumiałość i nie pamięta o krzywdach30.

27 Tamże, s. 121.
28 C. JJoBJiaTOB, Mapui oóuhokux, „3Bes.ua” 1994, N° 3, s. 32. Cytuję za: A. Wołodźko, Pa

sierbowie Rosji..., op.cit., s. 123-124.
29 Tamże, s. 124.
30 A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji..., op.cit., s. 126.
31 J. Mianowska, Nieznane stronice literatury trzeciej fali emigracji rosyjskiej. Aleksander 

Minczin: proza życia, Bydgoszcz 2001, s. 11.
32 Tamże, s. 12.
33 A. Mhhhmh, I1cux. HamanbH, MocKBa 1995.

Inny emigrant, Aleksander Minczin, w Stanach Zjednoczonych mieszka 
od 1977 roku, jednakże jego nazwiska „próżno szukać w encyklopediach, 
leksykonach czy słownikach biograficznych. Nawet w dużych bibliotekach 
berlińskich Minczin nie funkcjonuje w katalogach. A jednak twórca istnieje 
i trudno go pominąć...”31.

W swoim literackim dorobku Minczin ma 9 powieści, jest autorem wy
wiadów ze znanymi pisarzami i działaczami kultury rosyjskiej w Ameryce, 
a także twórcą sztuk, scenariuszy filmowych i teatralnych32. Urodzony 
w Moskwie w rodzinie lekarzy, nazywany „amerykańskim pisarzem”, Min
czin rozpoczął swą działalność literacką od powieści Wariat (/7cux)33, 
w której poruszył temat radzieckiej psychiatrii i szpitali psychiatrycznych. 
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Inna powieść to Fakultet patologii ((PaKyjibmem namotioeuu)34, którą wydał 
w Nowym Jorku pod literackim pseudonimem Aleksander Niewin. O tym, iż 
często musiał publikować swe utwory pod pseudonimami, mówi w jednym 
z wywiadów: „Wszystkie moje książki, publikacje w czasopismach i gaze
tach byłem zmuszony drukować, używając pseudonimów (A. Niewin, 
A. Mirczew i in.). Są tego przyczyny. Mój wyjazd w 1977 roku spowodował, 
iż moi najbliżsi byli narażeni na kłopoty. Powieści, których miejscem akcji 
są realia moskiewskiego życia lat siedemdziesiątych, mogły stać się powo
dem jeszcze większego niedostatku moich rodziców”35. A. Minczin jest tak
że autorem powieści, w których pojawiają się „postaci kobiece, które raz 
nawiązują do słynnych bohaterek literackich (Anna Karenina czy Lolita), 
niekiedy są realne (bohaterka powieści Natalia, 1993, czy Tają bohaterka 
powieści Aktorka, 1997), innym razem wymyślone, fikcyjne (Euginia z po
wieści Euginia 1996)”36 37.

34 A. Mhhhhh, rPaKynwnem namonoeuu, MocKBa 1995.
35 A. Mhhhhh, Termo nu óomo. ffnmepebio c BuKmopueu <t>eóopoeou, „OroHŹK” 1990, Na 

42, s. 22.
36 J. Mianowska, Nieznane stronice literatury trzeciej fali..., op.cit., s. 13-14.
37 A. Mhhhhh, 20 UHmepebio, MocKBa 2001.
38 O. MnpoHOBa, A. MnpneB, 15 unmepebio, Hbio-HopK, 1989, „Kohthhcht' 1990, Na 62, 

s. 369-370. Patrz także artykuł: A. CTenaiuH, Oóuinocmb uacmHbix cydeó, ,.3HaM>i” 1994, 
Na 1, s. 206.

39 A. Mhhhhh, Unmepebio c KypmoM BomezymoM, op.cit., s. 50.

Wiele ciekawych wiadomości przynosi zbiór zatytułowany 20 wywiadów 
(20 unmepebtóf , których Minczinowi udzielili przedstawiciele rosyjskiej 
i światowej literatury i kultury. Rodzi się pytanie - konstatuje Olga Mirono- 
wą autorka recenzji wcześniejszego wydania wywiadów z 1989 roku - „czy 
była potrzeba tworzenia takiej książki? Przecież już tylu wywiadów udzieliły 
te osoby?”38. Jednakże są to wywiady odmienne, po ich przeczytaniu ma się 
wrażenie, iż uczestniczy się w rozmowie z żywymi osobami.

A. Minczin zadaje pytania na temat dzieciństwa, interesuje go wpływ in
nych autorów na drogę twórczą. Bohaterami rozmów są m.in. dwaj pisarze 
amerykańscy: Kurt Vonnegut i William Styron. Na pytanie Minczina o nazwi
ska pisarzy, którzy ukierunkowali jego drogę twórczą, K. Vonnegut odpowia
da, że „największy wpływ mieli pisarze rosyjscy XIX wieku. Jest to bardzo 
dziwne. W Stanach Zjednoczonych spotykaliśmy różnych emigrantów, dlatego 
że wiele osób do nas przyjeżdżało - oprócz Rosjan. (...) A ci, co przybyli, 
mieli tendencję do osiedlania się w Kanadzie, a nie w USA”39. Minczin twier
dzi natomiast, że współcześni amerykańscy pisarze mieli wpływ na współcze
sną literaturę rosyjską ponieważ powszechnie uważano, iż wszystko, co ame
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rykańskie, jest najlepsze. Vonnegut zauważa, iż on sam był tym faktem zdzi
wiony, „ponieważ nasze społeczeństwa są na tyle odległe pod względem histo
rii, geografii i kultury. Skąd więc wzięła się ta wielka sympatia?”40. Dodaje 
jednak, iż amerykańska literatura nie ma w swym dorobku powieści światowej 
klasy, jak na przykład Ulisses, W poszukiwaniu straconego czasu czy Wojna 
i pokój, chociaż Amerykanie stworzyli własną literaturę41.

40 Tamże, s. 50.
41 Tamże, s. 51.
42 A. Mhhhhh, HwnepetM c nucamejieM Ywib/iMOM CmaupoHOM, op.cit., s. 207.
43 Tamże, s. 213.
44 Tamże, s. 214.
45 A. Mmhhmh, łhmepebio c comum coóou. AneKcmdp Muhnuh. [w:] 20 uHmepebio, op.cit., 

s. 346.

Literaturę rosyjską wysoko ocenia także William Styron, który wśród 
swych ulubionych autorów rosyjskich wymienia nazwiska klasyków: 
„w całości przeczytałem Dostojewskiego, bardzo lubię Turgieniewa, Tołstoja
- ta trójka wywarła na mnie największy wpływ jako na pisarza. W jakimś 
stopniu także Czechow, ale nie tak bardzo jak tamci”42.

Jak wspomniano, Minczin zadał wiele pytań, nie tylko dotyczących miej
sca literatury. Autora interesowało także podejście rozmówców do sytuacji 
politycznej w świecie. W. Styron, poproszony o zestawienie systemów poli
tycznych ZSRR i Stanów Zjednoczonych, podkreśla, iż jest głębokim zwo
lennikiem demokracji „i dlatego (...) nasz system - ze wszystkimi defektami
- jest najlepszym systemem świata. Nie myślę jednakże, że amerykańska 
droga jest lepsza niż inne demokratyczne drogi. Mamy skłonność do abso
lutyzowania, uważając, iż nasza demokracja jest jedyna w świecie, choć nie 
jest to prawda - jest jeszcze demokracja francuska, angielska, niemiecka, są 
także socjalistyczne formy demokracji istniejące w Grecji, Skandynawii. 
Wszystko to prowadzi do tego, że demokracja jest najlepszym systemem, 
stworzonym przez ludzi, by móc współistnieć ze sobą. Dlatego wolę żyć 
w Stanach Zjednoczonych, a nie w Związku Radzieckim”43. Krytycznie od
nosi się także Styron do komunizmu radzieckiego, choć nie odrzuca komuni
zmu w całości i nie uważa go za zagrożenie dla świata: „Przykład - różno
rodne typy komunizmu w świecie. Nie podoba mi się sowiecki typ komuni
zmu. To martwa (...) forma totalitaryzmu”44.

Wspomniane 20 wywiadów zamyka wywiad A. Minczina przeprowadzo
ny z sobą samym. Także sobie zadał on pytanie o wpływ literatury na własną 
twórczość. Wymieniając nazwiska takich pisarzy amerykańskich, jak: 
F. Fitzgerald, W. Faulkner czy J. Salinger, dodał: „Mnie w ogóle zawsze 
interesowała Ameryka”45.
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Nie dziwi fakt, iż w amerykańskich realiach osadził Minczin jedną ze 
swych powieści, zatytułowaną lOdotcuHwi (Euginia)*6. Jej bohaterem jest 
Aleksander Niewin46 47, rosyjski pisarz-emigrant, a fabuła książki związana jest 
z jego pobytem w Ameryce. Bibl. Jag.

46 A. Mhhhhh, fOÓDicuHun, MocKBa 1996.
41 Jeden z pseudonimów używanych przez Minczina. Pod takim nazwiskiem w Nowym Jor

ku A. Minczin wydał powieść Fakultet patologii.
41 A. Mhhhhh, lOdotcumui, op.cit., s. 277.
49 Tamże, s. 186.
50 J. Mianowska, Nieznane stronice literatury trzeciej fali..., op.cit., s. 113.
51 A. Mhhhhh, fOdjtcuHun, op.cit., s. 26.

Jednakże Ameryka u Minczina przedstawiona jest jedynie jako tło wyda
rzeń, jako miejsce akcji, nie jako miejsce wygnania. Nie odczuwa się 
w utworze wyraźnej tęsknoty za dawną ojczyzną, bohater nie ma żalu do 
nikogo, swój los emigranta przyjmuje ze spokojem, którego brakuje w utwo
rach innych pisarzy-emigrantów rosyjskich. Jego miłość do Euginii, skazana 
początkowo na niepowodzenie, jest miłością czystą, prawdziwą i szczerą. 
Nie zatracił swej rosyjskiej duszy, nie uległ amerykańskim zwyczajom, jak 
chociażby jedzenie hamburgerów: „Ja nie jem hamburgerów. (...). Ten, 
powiedzmy, kotlet - to barbarzyńskie dzieło. I cała kultura jest taka sama - 
hamburgerowa. Przaśna, bez smaku, niedoprawiona. Chociaż są genialni 
muzycy, fotografowie. Zresztą, teatr to koszmar, Hollywood - stał się kosz
marem, poezji - nie ma żadnej, malarstwo - jedynie komercyjne”48. Kryty
kuje Amerykę również za to, że jej „nie interesuje literatura. Masowo Ame
rykanie czytają powieści gospodyń domowych i byłych policjantów czy 
adwokatów. Ja nie mogę czegoś takiego pisać”49.

Bardzo często pojawiającym się w powieści motywem jest literatura ro
syjska. Polska badaczka prozy A. Minczina, J. Mianowska, konstatuje: „lite
raturoznawcze komentarze w Euginii, a także w innych minczinowskich 
powieściach, ukazują czytelnikowi nie tylko świat, w którym żyły bohaterki, 
ale i charakter autora, gust, nastrój, założenia jego poetyki i in. Literatura 
rosyjska, wchłonięta przez autora-emigranta, stała się permanentnym bohate
rem Minczina”50. Rola literatury rosyjskiej odgrywa w powieści ważną, po
zytywną rolę. Pomaga ona umocnić więzi młodziutkiej Amerykanki ze 
swoim mężem Rosjaninem: „Później już się nie dziwił, kiedy zobaczył u niej 
książkę. I domyślił się, co to jest. Potem sprawdził - to był Bunin”51.

Aleksander, bohater powieści, nie poszukuje bogactwa materialnego za 
wszelką cenę. Nie pozwolił się przekupić, chociaż, w zamian za rezygnację 
z małżeństwa z bogatą Euginią, jej ojciec proponował mu „tysiąc dolarów 
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miesięcznie przez dwa lata, plus (opłatę) - za nowy samochód i utrzymanie. 
Jeśli opuści to miasto, stan i wybierze sobie inny, w dowolnej części Amery
ki. Jeden z pięćdziesięciu pozostałych”52. Minczinowski bohater nie uważa, 
że życie w Stanach Zjednoczonych jest łatwe, zdaje sobie sprawę z tego, że 
aby żyć, trzeba pracować - „(...) w Ameryce praca - to życie. I ja będę 
żyć”5 - odpowiedział przyszłemu pracodawcy.

52 Tamże, s. 74.
53 Tamże, s. 10.
54 A. Mhhhhh, Hnmepebio c comum co6ou , op.cit., s. 347.
55 A. EojibmaKOBa, 3anad u aMuepayun [w:] „Studia Rossica VII”. IT kraju i na obczyźnie. 

Literatura rosyjska XX wieku, pod red. W. Skrundy, Warszawa 1999, s. 7.
56 Tamże, s. 7.
37 Tamże, s. 9.

Po latach A. Minczin wspomina:

„(...) z wyjątkiem moich pierwszych opowiadań, wszystkie moje książki, dziesięć czy 
jedenaście, napisane są w Ameryce. Z Rosji wywiozłem ze sobą jedynie głowę. Oso
bowość moja wyrosła oczywiście na literaturze rosyjskiej, ale literackie nawyki, gust, 
maniery uformowały się w Ameryce. Ja nigdy nie mógłbym być pisarzem rosyjskim. 
Nie pasowałem do ich szeregów. Obecnie piszę w dwóch językach, i głównym jest 
angielski”54.

W ten sposób Minczin podkreśla swoje miejsce w środowisku pisarskim.
Badaczka rosyjska Ałła Bolszakowa dowodzi, iż charakterystyczny jest 

fakt, iż w świadomości ludzi istniały dwa bieguny, dwa centra, wokół któ
rych koncentrowało się życie. Jednym z nich była Rosja, a drugim Ameryka. 
Rosja dawała poczucie siły, kojarzyła się z mocnym państwem, natomiast 
Stany Zjednoczone były miejscem, które dla wielu było ziemią obiecaną, 
realizacją marzeń o szczęściu55. Trzeba zauważyć, iż pojęcie amerykańskie
go szczęścia często oznaczało przedmioty codziennego użytku: dolary, sa
mochody czy nawet gumę do żucia... A. Bolszakowa zauważa, iż taki obraz 
Zachodu jako marzenia o materialnej obfitości i komforcie często pojawia się 
w emigracyjnej prozie rosyjskiej56.

Ważnym komponentem obrazu Zachodu w literaturze emigracji rosyj
skiej jest wprowadzanie do tekstu utworu elementów języka angielskiego. 
Tak więc Zachód oddziałuje nie tylko na warstwę fabularną, ale także na 
lingwistyczną postać dorobku literackiego pisarzy emigracyjnych. „Zachód 
jawi się jako lingwistyczny fenomen, i właśnie lingwistyczne cechy określają 
mentalną naturę Zachodu, tak samo jak określają je zmiany w psychologicznej 
naturze autora-emigranta”57. A. Bolszakowa przytacza słowa Ewy Hoffman, 
która wspomina:



Motyw Ameryki w twórczości W. Aksionowa, S. Dowłatowa, A. Minczina 179

„(■■■) na Zachodzie stałam się »more English«, czyli zaczęłam bardziej kontrolować 
swe emocje i myśli (...). Nauczyłam się wykorzystywać wewnętrzne mechanizmy 
własnej woli (...). Rzeczywiście, żyję teraz w takim indywidualistycznym społeczeń
stwie, w którym ludzie wolą odnosić się w stosunku do siebie z dystansem i w którym 
fraza »to twój problem« stała się swego rodzaju dewizą i czymś w rodzaju codziennej 
samoobrony i sprzeciwu wobec panujących warunków”58.

58 E. Hoffman, Lost in Translation. Life in New Language, London, 1991, s. 89. Cytat przy
taczam za: A. EojitiuaKOBa, 3anad u SMuepaywi..., op.cit., s. 9.

59 A. IkuibiuaKOBa, 3anad u sMuepatfu/i..., op.cit., s. 12.

Zauważyć więc można, iż życie na emigracji staje się realnym życiem, a nie 
iluzją, która towarzyszyła przyszłemu emigrantowi, kiedy wyjazd na Zachód 
był jedynie jego marzeniem.

Zachód w literaturze rosyjskiej często przedstawiony jest jako swego ro
dzaju fenomen. A. Bolszakowa tłumaczy ten fakt następująco:

„W pewnym sensie możemy mówić o »rosyjskim Zachodzie« jako o specyficz
nym mentalnym fenomenie, opierającym się na historycznie stworzonych przez za
chodnią cywilizację archetypach. A zatem nie jest to Zachód w sensie zjawiska histo
rycznego czy geograficznego, ale nie jest to także okcydentalizm jako określony kie
runek ideologiczny, nie jest to także rusyfikacja. Mówimy tu o mentalnym fenomenie, 
którego natura nie jest jeszcze praktycznie poznana, i właśnie w tym miejscu wcho
dzimy w sferę czegoś jeszcze nieznanego, zagadkowego, i być może zapowiadającego 
prawdziwe odkrycia... ”59.
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Stany Zjednoczone były często miejscem, na które Rosja spoglądała z za
zdrością. Słynne „amerykańskie marzenie” było nieodłączną częścią rosyj
skiej historii i stanowi do dnia dzisiejszego swego rodzaju stereotyp. Po
strzeganie innych narodów przez pryzmat zakorzenionych stereotypów jest 
zjawiskiem popularnym, lecz, jak zaznacza K. Handke, „wizerunki poszcze
gólnych grup społecznych nie składają się z samych obiektywnych stereoty
pów, co więcej - one wcale nie dominują w ogólnym obrazie. Składniki 
takich obrazów powstają przez wieki, są rozsiane po zachowanych tekstach, 
przechowywane w pamięci i świadomości społecznej”1.

1 K. Handke, Wizerunek sąsiadów [w:] Polacy w oczach Rosjan - Rosjanie w oczach Pola
ków. rioiwKu zjia3aMu pyccKia - pyccKue zmbomu noMKoe. Zbiór studiów, pod red. R. Bobry- 
ka i J. Faryno, Warszawa 2000, s. 13.

2 C.B. Hyrpoa, Poccun u 3anad..., op.cit., s. 6.

W świadomości Rosjan przez długie lata obecny był obraz Stanów Zjed
noczonych jako kraju wolnego, w którym wszystko jest lepsze, łatwiejsze. 
Lepsza jest wolność, łatwiejsze jest życie, można bez problemów zdobywać 
dobra materialne. Z kolei oficjalna ideologia radziecka propagowała jedno
stronny obraz Ameryki jako miejsca degeneracji, zepsucia, rozpusty, będą
cych następstwem panującej tam ideologii - demokracji. Do Rosji wiadomo
ści o USA docierały w postaci spreparowanych w odpowiedni sposób wy
cinków informacji. Nie dziwi więc fakt, że społeczeństwo nieufnie podcho
dziło do tego typu przekazów i mit Ameryki ciągle był żywy.

Każdemu porównywaniu społeczeństw towarzyszy ukazywanie nie tylko 
podobieństw, ale także różnic dzielących te kraje i narody. Jest to zjawisko 
nieuchronne, powszechne. Jednakże zwykle w tych zestawieniach można 
zauważyć większy nacisk na różnice. I najczęściej, jeśli zaczniemy analizo
wać przyczyny tego zjawiska, to „przekonamy się, że u ich podstawy leżą nie 
faktyczne, adekwatne przyczyny czy wyobrażenia o sobie nawzajem, lecz 
fałszywe obrazy. Nasze widzenie rzeczywistości splecione jest, niestety, nie 
tylko z faktów, ale też z iluzji”2.
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Rodzi się pytanie, gdzie znajduje się granica między obiektywnym wi
dzeniem świata a subiektywnymi przekonaniami głoszonymi przez innych. 
Ponieważ narody nie są w stanie zobaczyć same siebie w sposób obiektyw
ny, ich sposób postrzegania musi być subiektywny. Obraz danego społeczeń
stwa składa się więc z mitów i stereotypów, stworzonych przez inne narody. 
Mity, stereotypy, tradycje budują kompleksowy obraz danego narodu, pań
stwa, przez którego pryzmat później jest ono postrzegane przez świat. Po
wszechnie wiadomo, że każdy kraj, naród wytwarza własny stereotyp, który 
rzutuje na sposób widzenia go przez inne kraje.

Jan Berting i Christiane Villain-Gandossi podsumowali efekt dotychcza
sowych badań nad pojęciem stereotypów. Wśród wielu wyróżników stereo
typu, wymieniają oni m.in. następujące cechy:

1. Stereotypy nie wywodzą się z bezpośredniego doświadczenia jedno
stek, lecz z tradycji, przekazu.

2. Stereotyp jest sądem - negatywnym lub pozytywnym - opartym na 
przekonaniu.

3. Jego geneza ma charakter społeczny; przekazywany jest jednostce jako 
wyraz opinii publicznej przez rodzinę oraz - w ogólniejszym sensie - przez 
środowisko społeczne bez względu na jej osobiste doświadczenia.

4. Stereotyp nacechowany jest emocjonalnie.
5. Jest całkowicie sprzeczny z faktami lub częściowo odpowiada praw

dzie, lecz zawsze jawi się jako w pełni prawdziwy.
6. Pozostaje niezmienny przez długi okres. Wynika to z faktu, iż stereo

typ właściwie nie zależy od faktycznych doświadczeń ludzi3.

3 J. Berting, Ch. Villain-Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach 
międzynarodowych: podejście interdyscyplinarne [w:] Narody i stereotypy, pod red. T. Walas, 
Kraków 1995, s. 14.

4 Hasło: Stereotyp polityczny [w:] Leksykon politologii z aneksem..., op.cit., s. 566.
3 Tamże, s. 566.
6 L. Berting, Ch. Yillain-Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów..., op.cit., s. 15.

W Leksykonie politologii przytoczono definicję A. Schaffa, według której 
stereotyp to „sąd wartościujący, negatywny lub pozytywny, połączony 
z przekonaniem”4. W definicji tej czytamy, iż „przedmiotem stereotypu są 
grupy ludzi oraz stosunki między nimi, jest nabywany w procesie socjalizacji 
i stanowi wyraz opinii publicznej, posiada ładunek emocjonalny, jest całko
wicie sprzeczny z faktami albo tylko częściowo z nimi zgodny, jest długo
trwały i odporny na zmiany (...)”5. Stereotyp pozwala także na identyfiko
wanie się jednostkom ze zbiorem wspólnych wartości oraz postrzeganie 
siebie samych jako różniących się od obcych, których wyklucza się ze swojej 
społeczności6.



Zakończenie 183

„Termin stereotyp - w swoim potocznym znaczeniu - podaje I. Kurcz - 
odnosi się do obrazu upraszczającego rzeczywistość, sztywnego, nie podda
jącego się zmianom, nawet ową rzeczywistość fałszującego”7. Podsumowu
jąc, „stereotyp to struktura poznawcza zakodowana w umyśle jako reprezen
tacja umysłowa kategorii społecznych. Cechą szczególną tej reprezentacji 
jest jednak jej upraszczający, „skrótowy” charakter, możemy bowiem two
rzyć także niestereotypowe reprezentacje poznawcze świata zewnętrznego. 
(...) stereotyp nie musi być z definicji fałszywym obrazem rzeczywistości”8. 
W stereotypie wszakże, „inaczej niż na przykład w pojęciu naukowym - nie 
muszą wyodrębnić się cechy istotne (konieczne i wystarczające) dla przed
miotu owego stereotypu, a jedynie cechy szczególnie wyraziste, charaktery
styczne, średnie czy typowe”9 10.

71. Kurcz, Zmiana stereotypów: jej mechanizmy i granice [w:] Stereotypy i uprzedzenia. 
Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, pod. red. M. Kofty i A. Jasińskiej-Kani, Warsza
wa 2001, s. 3.

8 Tamże, s. 4.
9 Tamże, s. 7-8.

10 J. Berting, Ch. Villain-Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów..., op.cit., s. 17.
11 Tamże, s. 17.
121. Kurcz, Zmiana stereotypów: jej mechanizmy i granice, op.cit., s. 9.
13 Ch. Stangor, M. Schaller, Stereotypy jako reprezentacje indywidualne i zbiorowe [w:] 

C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańsk 
1999, s. 15.

Stereotypy tworzą się na podstawie opinii mieszkańców innych krajów, 
lecz nie jest to opis obiektywny, gdyż nie bez znaczenia pozostaje „zaplecze 
kulturowe obserwatora (...). Spogląda on bowiem na narodowy charakter 
przez okulary swej własnej kultury” °. Spojrzenie na innych przez pryzmat 
własnych cech narodowych i zachowań, powoduje, iż „pod wpływem swego 
wyobrażenia o innym narodzie badacz nie postrzega prawidłowo obserwo
wanej przez siebie kulturowej rzeczywistości”11. I. Kurcz twierdzi, iż „nie
uchronność stereotypów polega na tym, że stanowią one mechanizm prze
twarzania informacji społecznych, pozwalający na efektywność poznawczą 
w sensie szybkości i automatyczności podejmowanych ocen, decyzji i dzia
łań w sferze stosunków międzyludzkich”12.

,jL biegiem czasu - konstatują Ch. Stangor i M. Schaller - u ludzi wytwarzają się 
przekonania na temat cech ważnych grup społecznych w ich otoczeniu, a wiedza ta 
wpływa na ich reakcje na napotkanych następnie przedstawicieli tych grup. (...) Spo
strzegane informacje o grupach społecznych są interpretowane, kodowane w pamięci, 
a następnie wydobywane i wykorzystywane w kierowaniu reakcjami”13.
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Spojrzenie na Rosję ze strony Zachodu wytwarza więc jej nowy obraz, 
tworzy odmienny pogląd na jej problemy, a także, co istotne, wyróżnia te 
aspekty z życia Rosji i jej mieszkańców, które nie są zauważane przez sa
mych Rosjan. A. Pawłowska zauważa, że „narodową cechą charakteru rosyj
skiego jest skłonność do samoanalizy, spojrzenia w głąb własnej duszy (...). 
Jednakże, aby poznać do końca, kim się właściwie jest, konieczne jest także 
spojrzenie z boku, ważne jest także zdanie innych na twój temat” . Badacz
ka zadaje pytanie, „w jaki sposób stereotypy odbioru Rosji przez Zachód 
formowały i formują się, a także w jaki sposób masowo wpływają na wy
obrażenia innych narodów o Rosji i Rosjanach”* 15.

N A.B. naanoBCKaji, Cmepeomunbi eocnpi&mua Poccuu u pycccma na 3anade [w:] Poccwi 
u 3anad. fluanoz Kynbmyp..., op.cit., s. 19.

15 Tamże, s. 19.
16 Tamże, s. 20.
17 Tamże, s. 21.

Jak wiadomo, najlepszym sposobem pozwalającym poznać specyfikę da
nego kraju i jego narodu jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami i uzyska
nie w ten sposób informacji, które przyjmowane są jako pewnik, „przecież 
człowiek tam był i widział wszystko na własne oczy” 6. Jednakże ten sposób 
kryje w sobie istotne niebezpieczeństwo, gdyż na równi traktuje się informa
cje uzyskane od kogoś, kto przebywał w Rosji kilka lat, jak i od tego, kto 
spędził w niej jedynie kilka dni. Inny ważny aspekt, który należy wziąć pod 
uwagę, to fakt, że przeciętny turysta ogranicza się jedynie do wizyty w więk
szych miastach, jedzie do Moskwy bądź Petersburga, nie zwiedza natomiast 
miejsc znajdujących się poza obszarem metropolii. Zniechęcającym czynni
kiem jest nie tylko zły stan dróg, ale zakorzeniony w zachodnim społeczeń
stwie strach przed stereotypowym kojarzeniem Rosji z krajem, który jest 
dziki i niebezpieczny. W tym aspekcie rodzi się kolejna wątpliwość, która 
grupa społeczna jest najbardziej miarodajnym, obiektywnym przedstawicie
lem rosyjskiego charakteru. Przyjeżdżający do Rosji obcokrajowcy najczę
ściej kontaktują się bądź ze swoimi rodakami, bądź z przedstawicielami in
teligencji rosyjskiej, znającej języki obce, wykształconej i dzięki temu sta
nowiącej grupę, którą można traktować jako wizytówkę Rosji.

Znaczną przeszkodę w kontaktach z Rosjanami stanowi dla obcokrajow
ców także nieznajomość języka i niemożność pełnego zrozumienia realiów. 
Nie można poznać jakiejkolwiek kultury jedynie na podstawie krótkiego 
pobytu. Potrzebna jest wcześniejsza, choćby elementarna, znajomość historii 
i obyczajów, gdyż „szok kulturowy często przeszkadza spokojnie stwierdzić, 
co się dzieje wokół”17.
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A. Pawłowska zauważa, iż istotną rolę w sposobie postrzegania Rosjan 
przez mieszkańców Zachodu odgrywa skłonność Rosjan do robienia wielu 
rzeczy na pokaz. Ten sposób zachowania, „dążenie do nieskompromitowania 
się przed gośćmi z Zachodu zmusza Rosjanina do tego, aby zachowywał się 
w sposób nietypowy dla niego”18.

18 Tamże, s. 21.
19 Tamże, s. 21.
20 Tamże, s. 22.
21 A. Kępiński, Geneza i funkcjonowanie negatywnego stereotypu Rosji i Rosjanina [w:] Na

rody i stereotypy..., op.cit., s. 155.
22 Tamże, s. 24.

W obiektywnym odbiorze Rosjan przeszkadzają także przekazywane 
przez obcokrajowców „osobiste »wrażenia z podróży«, które okazują się 
jedynie odbiciem już gotowego stereotypu. Powszechne staje się bowiem 
dostrzeganie tylko tych cech i zjawisk, które tworzą dobrze znany sche
mat”19.

Innym sposobem przekazu wiadomości na temat Rosji i na tej podstawie 
tworzenia wyobrażenia o niej są Rosjanie, którzy podróżują na Zachód, bądź 
żyją tam. Mieszkańcy Zachodu „słuchają ich opinii, ich charakter i zachowa
nie oceniają jako charakter całego narodu, którego są przedstawicielami. 
Najczęściej wszystko, co powie »prawdziwy Rosjanin«, niezależnie od tego 
jakie ma wykształcenie, jakie są jego poglądy polityczne, (...) przyjmowane 
jest jako bezgraniczna prawda”2 .

Niezależnie od tego, jak kształtuje się sytuacja polityczna i ekonomiczna, 
stereotypy nie zmieniają się, lecz są przekazywane z pokolenia na pokolenie 
i w ten sposób kultywowane.

„Ogólny obraz Rosjan - twierdzi A. Kępiński - kształtuje się już w wieku 
XVI i XVII. Rosjanom przypisuje się wtedy wszystkie najgorsze cechy: 
dzikość, barbarzyństwo, okrucieństwo, ciemnotę, podstępność, wiarołom- 
stwo, pijaństwo, wpychę moskiewską« z naczelnym symbolem »niewolniczej 
duszy« i despotycznego władcy”21.

Z jednej strony, Rosja mieszkańcom Zachodu często jawiła się jako kraj 
tajemniczy, przyciągała ich do siebie swą metafizyką, z drugiej przez ową 
tajemniczość, wywoływała w nich uczucie strachu i ciekawości zarazem. 
A. Pawłowska podkreśla, że „tak w XIX wieku jak i obecnie obcokrajowiec 
wybierający się do Rosji uważany był we własnej ojczyźnie za swego ro
dzaju bohatera, lub wręcz za kogoś, kto prawie postradał zmysły. Nawet 
dziś, w dobie telewizji i kina, wielu wyraża zdziwienie, odkrywszy, iż Rosja
nie są takimi samymi ludźmi jak oni sami, mająte same problemy i radości”22.
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W tym miejscu, za autorką artykułu, należałoby postawić pytanie, w jaki 
sposób Rosja odbierana jest obecnie na Zachodzie. Badaczka problemu wy
mienia kilka stereotypów, które na przestrzeni lat nie ulegały zmianie. Tak 
więc pierwsze skojarzenie, jakie wywołuje Rosja w krajach zachodnich, to 
chłód, śnieg, zima i wszystko, co wiąże się z tą porą roku. Takie wyobraże
nie o Rosji jako kraju wiecznej zimy powstało w XIX wieku w związku 
z częstymi opisami zimy w ówczesnej literaturze i do tej pory nie straciło 
swej aktualności. A. Pawłowska przytacza przykład jednego z amerykań
skich prezydentów, J. Adamsa, który jako nastolatek przebywał w Rosji wraz 
z amerykańską delegacją i - jak podaje autorka - był poruszony namiętno
ścią Rosjan do mrozu. Oto jego opis łaźni rosyjskiej: „... na początku kąpią 
się w bardzo gorącej wodzie i od razu po tym rzucają w śnieg i przewracają 
się po nim, dopóki nie przypominają śnieżnych kul. (...) narodowi temu 
daleko jeszcze do ucywilizowania”23.

23 The American Image of Russia. 1775-1917, New York 1974, s. 31-32. Cytat przytaczam 
za: A. IlaBjioBCKaa, op.cit., s. 24.

24 A. IlaBJioBCKas, Crnepeomunu eocnptatmtm Poccuu ..., op.cit., s. 25.
25 Tamże, s. 25.
26 The American Image of Russia. 1775-1917, New York 1974, s. 31-32. Cytat przytaczam 

za: A. flaojioBCKas, op.cit., s. 24.

A. Pawłowska podaje także inny przykład, który świadczy o tym, że Ro
sja na Zachodzie postrzegana była jako kraj wiecznej zimy. Amerykańscy 
studenci, którzy nigdy nie byli w Moskwie, oglądając slajdy poświęcone 
temu miastu, byli bardzo zdziwieni, że w Rosji jest tyle zieleni. Kolorem, 
z którym kojarzyli ten kraj, była biel, a nie zieleń. Z zimowymi skojarzenia
mi związane są także inne atrybuty zimy, nieodłączne w rosyjskim życiu. 
Wśród tych atrybutów autorka wymienia: „futra, kożuchy, futrzane czapki, 
olbrzymie szale, a także wódkę, na którą tak niezwykłe zapotrzebowanie 
oczywiście związane jest z zimnem”24.

Popularne są także inne stereotypowe atrybuty Rosji. 1 tak, obcokrajowcy 
z Rosją kojarzą złote kopuły cerkiewne, kawior, samowary. Niezgodne na
tomiast z panującą rzeczywistością są stereotypy, z których wynika, iż 
w Rosji w sklepach brakuje towaru, a mieszkańcy muszą głodować25 26.

Podobne przekonania dotyczą ustroju politycznego Rosji. Dla przeciętne
go mieszkańca kapitalistycznego Zachodu Rosja jest krajem, w którym sto
sunki polityczne opierają się na despotyzmie. Na temat rosyjskiego despoty
zmu pisał wspomniany wcześniej J. Adams, który twierdził, iż „władza Rosji 
jest w zupełności despotyczna”2 .

Nieodłączną cechą związaną z despotyzmem jest przekonanie o tym, iż Rosji 
potrzebna jest silna władza, która stanowić będzie podstawę porządku i spokoju.



Zakończenie 187

Kolejny stereotyp związany z odbiorem Rosji przez mieszkańców Zacho
du to przekonanie, iż Rosja nie jest w stanie rozwijać się w dziedzinie eko
nomii, że jest to kraj niestabilny i niepewny pod względem gospodarczym. 
Uważa się, że Rosjanie nie umieją iść z postępem i przez to nie są zdolni do 
adaptacji w nowych warunkach.

A. Pawłowska wymienia w swoim artykule także inne cechy, charaktery
zujące, według opinii obcokrajowców, Rosję i Rosjan. Wśród nich znajdują 
się: gościnność, religijność, otwartość, szczerość, dobroć, poczucie solidar
ności z rodakami, cierpliwość, konserwatyzm z natury połączony z fanaty
zmem, lekkomyślność, pełne oddanie idei. Ta różnorodność cech, niekiedy 
wykluczających się wzajemnie, wywoływała równie sprzeczne odczucia 
w osobach pochodzących z odmiennych kręgów kulturowych i cywilizacyj
nych. Rosja jednocześnie przyciągała i odpychała od siebie. Jawiąc się kra
jem, w którym idea postępu za wszelką cenę była założeniem obcym, 
a w którym decydującą rolę grały emocje i uczucia, stała się przystanią dla 
tych, którzy szukali spokoju i ukojenia. Jednakże „rosyjski charakter 
w sprzyjających warunkach przypomina las albo letni step, pełne spokoju, 
rozkoszy, uroku... ale obecna jest w niej także i siła, i zgroza stepu czy lasu; 
w warunkach niesprawiedliwości, tyranii i okrucieństwa jej porywy, jej 
energia, zdolność do miłości, przekształcają się w okrutny huragan niszczący 
wszystko na swej drodze”27.

27 The American Image of Russia. 1775-1917, New York 1974, s. 31-32. Cytat przytaczam 
za: A. riaanoBCKaJi, Cmepeomunbi eocnpunmtm Poccuu ..., op.cit., s. 145.

28 J. Berting, Ch. Villain-Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów..., op.cit., s. 22.
29 Tamże, s. 23.
30 B.n. IUecTaKOB, PyccKoe omKpbimue AjuepuKU, op.cit., s. 83.

Jak piszą J. Berting i Ch. Villain-Gandossi, „stereotypy narodowe odnoszą 
się do »obcych«, do innych ludzi, krajów oraz ich kultur. Jednakże ci »inni«, 
obcy, nie stanowią jednorodnej masy”28. Stereotypy narodowe stanowią więc 
część składową poczucia tożsamości narodowej. Często zdarza się, iż są przy
tłumione, jednakże uaktywniają się w pewnych okolicznościach29 30.

Stereotypowe wyobrażenia w oczach innych państw tworzył także Za
chód. Nie tylko Rosja stanowiła tajemnicę dla innych narodów. Również 
„tradycją literatury rosyjskiej była krytyka negatywnych cech amerykańskie
go życia, w szczególności zaś takich jak: konsumpcjonizm, ciągłe dążenie do 
zysku, przyzwyczajenie do tradycji amerykańskiej idei »sukcesu«”3 . Obraz, 
stereotyp Ameryki w literaturze rosyjskiej XIX wieku był dwojaki. W utwo
rach ówczesnych pisarzy, myślicieli i podróżników rosyjskich Ameryka była 
przedstawiana dość niejednoznacznie, podkreślali oni bowiem zarówno ne
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gatywne, jak i pozytywne cechy USA. Z jednej strony zachwycali się bo
gactwem i pięknem amerykańskiej przyrody, postępem w dziedzinie techni
ki, powszechnym dostępem do kształcenia się. Jednakże równocześnie ne
gatywnie oceniali niewolnictwo, które rodziło skojarzenia z rosyjską pańsz
czyzną. Podkreślali, iż Ameryka jest krajem bogaczy, dla których liczy się 
jedynie dobro własne i żądza sukcesu31. W. Szestakow konstatuje, iż właśnie 
„z tej sprzeczności, wielowymiarowości, antynomii składa się pierwsza ce
cha rosyjskiego image 'u Ameryki”32.

31 Tamże, s. 85.
32 Tamże, s. 85.
33 Tamże, s. 85-86.
34 Tamże, s. 86.
33 łO.KoinoBCKU, Hoebiu MopajibHbiu nopftdoK: Kapnastui 6ei cjuexa (AjnepuKaHCKan nyjib- 

mypa e KOHtfe XX eexa) [w:] Poccun u 3anad. fluanoz Kynbmyp, op.cit., s. 123.
36 Tamże, s. 123.

Inny typ odbioru Ameryki świadczył także o tym, że brano pod uwagę nie 
tylko różnice, ale dostrzegano również podobieństwa i podkreślano wspólną 
dla obu państw drogę rozwoju historycznego. Stereotypowa dla Rosjan cecha 
Stanów Zjednoczonych zrodziła w nich przekonanie, że droga rozwoju, którą 
obrała sobie Ameryka, była modelowym przykładem dla innych krajów, 
szczególnie zaś „występowała w takim charakterze idealnego obrazu, który 
miał służyć jako model dla rosyjskiej samoświadomości, do poszukiwania 
drogi rozwoju rosyjskiej historii”33. Ta wieloznaczność w odbiorze Ameryki 
przez Rosjan - konstatuje W. Szestakow - świadczy o tym, iż rosyjskie spo
łeczeństwo starało się dogłębnie przeanalizować amerykańskie realia zarów
no w dziedzinie polityki, jak i kultury, literatury czy sztuki34.

Inny badacz, J. Kozłowski, zaznacza, iż „najnowszy okres w historii 
świadczy o duchowej degradacji Zachodu. Jednakże postęp w obrębie świata 
materialnego i technologicznego, tak samo jak i wszelkie sukcesy wojenne 
Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach, w określonym stopniu maskują 
wciąż postępującą utratę przez USA wartości moralnych, upadek standardów 
w dziedzinie nauki (...)” 5. Autor twierdzi, że podstawą, która posłużyła do 
stworzenia pojęcia amerykańskiego marzenia, były osiągnięcia materialne, 
a także powtarzane wciąż zapewnienia o wolności osobistej w USA. Stwo
rzona w ten sposób iluzja Ameryki jako kraju idealnego bardzo szybko roz
przestrzeniała się po świecie i stała się szczególnie kusząca dla mieszkańców 
kraju, w którym „wolność osobista i bogactwa materialne były zakazane dla 
większości społeczeństwa przez ponad siedemdziesiąt lat istnienia władzy 
komunistycznej”36. Reformy w dziedzinie kultury zachodzące na Zachodzie 
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J. Kozłowski przyrównuje do karnawału, lecz nie do jego znaczenia święta, 
zabawy, czasu radości. Za M. Bachtinem przywołuje pierwotne pojęcie, 
zgodnie z którym podczas karnawału zwykłe czynności i zachowania traciły 
swój charakter, powszechne zaś stawały się wulgarność i ośmieszanie moral
ności i rozwoju duchowego37.

37 Tamże, s. 123-124.
” Tamże, s. 125.
39 Tamże, s. 134-135.
40 J. Berting, Ch. Yillain-Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów..., op.cit., s. 23.

Autor pisze, iż „począwszy od XVIII wieku, Zachód, podsycany racjona
lizmem Oświecenia, wybrał drogę transformacji ustrojowej i socjalnej, two
rząc egalitarne, liberalne społeczeństwo, które odrzucało wcześniejsze trady
cje. Jednakże - zauważa dalej - ruch młodzieżowy lat sześćdziesiątych XX 
wieku, odrzucił nową, współczesną kulturę, uważając ją za mało postępo
wą”38. Widoczne to było szczególnie w formie tegoż buntu, który swą formą 
przypominał atmosferę dawnego karnawału, radosną, świąteczną, beztroską, 
demonstrował odrzucenie norm moralnych i kulturowych. Począwszy od lat 
sześćdziesiątych na Zachodzie rozpoczął się powrót do idei buntu, odrzuca
nia dogmatów i obalania kodeksu moralnego. Nastąpił rozwój przestępczo
ści, instytucja rodziny jako najwyższej wartości upadła, tracąc znaczenie 
opoki, synonimu ciepła i bogactwa moralnego. Stała się ona, co najbardziej 
tragiczne, źródłem patologii, wyobcowania, niejednokrotnie stanowiąc przy
czynę dysfunkcji w życiu człowieka.

J. Kozłowski konkluduje jednakże, iż w ostatnich czasach przemiany 
kulturowe w Stanach Zjednoczonych zbiegły się z chęcią ustanowienia przez 
nie nowego porządku w świecie, przy czym oba te procesy są ze sobą ściśle 
związane. Nowy porządek obejmuje bowiem także sferę kultury, zakładając 
moralną przemianę osobowości. Jednakże Rosja, a także inne kraje wciąż 
odmawiają przystąpienia do tzw. globalnej wioski i uznania za swój świato
pogląd Ameryki z jej kapitalizmem i demokracją. Społeczeństwo rosyjskie 
jest ciągle przyzwyczajone do innego typu władzy, a co za tym idzie, do 
odmiennego sposobu życia, do innych wartości39.

Stereotypy jako wyobrażenia o obcych zakładają zawsze pewien obraz 
siebie oraz ocenę własnej zbiorowości narodowej. Tym samym odzwiercie
dlają aktualną pozycję danej zbiorowości narodowej wobec innych krajów, 
z którymi stosunki ulegają ciągłej zmianie40. W okresie, kiedy stosunki 
z innym państwem określić można jako pokojowe, nie ma potrzeby uwypu
klania negatywnych elementów należących do stereotypów dotyczących tych 
narodów. „Jednakże - zauważają badacze - negatywne elementy stereoty
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pów oraz nieufność nie zanikają i można je szybko wskrzesić, gdy naród lub 
jakiś jego odłam poczuje się zagrożony przez zmieniające się stosunki eko
nomiczne i polityczne (...)”4 . Uzasadnione jest więc powtórzenie za 
I. Kurcz hipotezy, iż „faworyzującemu obrazowi grupy własnej towarzyszy 
negatywny obraz grupy obcej”41 42.

41 Tamże, s. 24.
421. Kurcz, Zmienność i nieuchronność stereotypów, Warszawa 1994, s. 89.
43 A.n. 3a6opoBCKHił, K nopSnejue munojtoeuu o6pa3a UHoempaHya e pyccKou numepamype 

[w:] Poccuti u 3anad. fluaitoe Kyjtbmyp, op.cit., s. 103.
44 Tamże, s. 103.
45 A.W. Ytkuh, Poccusi u 3anad: ucmoputi tpieuM3aquu, MocKsa 2000, s. 8.
46 Tamże, s. 11.

A. Zaborowski zauważa, iż „tak się historycznie złożyło, że to właśnie 
z Zachodu Zło bardzo często przechodziło do Rosji”43. Ponieważ człowiek 
Zachodu jest nosicielem cech obcej kultury, innego postrzegania świata, jego 
światopogląd i wpływ na kulturę rosyjską posiada negatywny, wręcz de
struktywny charakter44.

Wschód i Zachód to odwieczna opozycja przede wszystkim w kontekście 
kulturowym. Często próbowano zjednoczyć te dwie odrębności w całość, 
wykreować twór homogeniczny. Samo pojmowanie tych różnych kultur 
w sposób stereotypowy wskazywało na to, iż cywilizacja zachodnia 
i wschodnia nigdy do końca nie stworzą jedności. Rosja znajduje się - jak 
twierdzi A. Utkin - Jak w bylinach, na skrzyżowaniu trzech dróg”45. Pierw
sza z nich zakłada idealistyczne połączenie dwóch kultur, połączenie 
Wschodu z Zachodem, stworzenie jednego systemu polityczno-społecznego, 
ciągnącego się od Vancouver do Władywostoku. Drugie wyjście związane 
jest ze stworzeniem jedności europejskiej. Zerwanie Układu Warszawskiego 
stworzyło bowiem szansę zbliżenia na osi Paryż - Berlin - Warszawa - Mo
skwa. Trzecią drogę Rosja wybierze, jeśli dwie pierwsze nie będą możliwe 
do zrealizowania. Rosja może wtedy skierować swe działania w środek włas
nego państwa i dalej na Wschód. Znajdzie rozwiązanie w zapasach znajdują
cych się wewnątrz niej samej, a także w krajach sąsiadujących z nią od stro
ny południowej i wschodniej.

Zachód nie zawsze był postrzegany jako centrum Europy, jako „centrum 
świata”46. Jak zauważa A. Utkin,

„przez większą część historii świata Wschód dzielił się z Zachodem swoją energią, 
bogactwami i ideami, a nie odwrotnie. Dopiero w XV wieku pojawiło się zjawisko, 
które stało się osią polityki światowej - ekspansja Zachodu i indywidualne próby do-
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stosowania się reszty świata do zaistniałej sytuacji, czyli: zmiana kultury i tradycji, 
aby nie zostać jeńcem Zachodu”''7.

Jednakże - konstatuje autor - w trzysta lat później Europa Zachodnia za
władnęła przeważającą częścią świata, a na pozostałe kraje miała znaczący 
wpływ. Tak więc Zachód w krótkim czasie stał się centrum rozwoju przemy
słu, nauki, zaczął dyktować swe warunki. W. Rydzewski podkreśla, że 
w XIX wieku sposób postrzegania Rosji przez Zachód uległ zmianie w sto
sunku do wieków poprzednich. „O ile dotąd postrzegano Rosję w katego
riach swego rodzaju egzotyki - kraju mało znanego, mniej czy bardziej izo
lowanego od Europy - o tyle zwłaszcza po wojnach napoleońskich sytuacja 
uległa zasadniczej modyfikacji”47 48. Według badacza, właśnie w XIX wieku 
zmieniły się stereotypy na temat Rosji Jako innej, obcej, dalekiej i nie mie
szającej się do spraw europejskich”49, a kraj ten „objawi się Europie jako 
groźna potęga”50.

47 Tamże, s. 11.
48 W. Rydzewski, Rosja w oczach Zachodu. Zwierciadła opiniotwórcze, „Historyka” 1991, 

t. XXI, s. 80.
49 Tamże, s. 80.
50 Tamże, s. 81.
51 Filozofia społeczna rosyjskiego narodnictwa. Wybór pism, Warszawa 1965, t. II, s. 9-35.

Badacz porusza także inny problem, o którym pisał A. Sołżenicyn, doty
czący idei wiecznego postępu. Autor przytacza cytat z proklamacji Do mło
dego pokolenia, autorstwa N. Szełgunowa i M. Michajłowa. Proklamacja ta 
wyrażała główne idee narodnictwa rosyjskiego. Można w niej było przeczy
tać, co następuje:

„wierzymy w swoje świeże siły; wierzymy, że sądzone jest nam wnieść własne słowo, 
a nie powtarzać abecadło Europy (...). Winniśmy błogosławić los, że nie żyliśmy ży
ciem Europy. Jej klęski, jej sytuacje bez wyjścia - to lekcja dla nas. Nie chcemy jej 
proletariatu, jej arystokratyzmu, jej zasady państwowej (...). W życiu naszym tkwią 
zasady zupełnie nie znane Europejczykom (...). Kto może twierdzić, że powinniśmy 
iść drogą Europy”51.

Dla większości Zachód utożsamiany jest z ideą piękna i dobrobytu: godne 
warunki życia dla ludzi, rozwój światowej nauki, ekologia, warunki sprzyja
jące tworzeniu. Niektóre państwa, na przykład Rosja, kosztem zmiany włas
nej tradycji i obyczajowości pragną stać się częścią składową Zachodu. 
W ten sposób Zachód stworzył wzór państwowości, której osiągnięcie stało 
się celem nadrzędnym większości państw, w szczególności zaś państw daw
nego obozu komunistycznego. Niestety - zauważa A. Utkin - 



92 Agnieszka Malska-Lustig

„okazało się, że modernizacja to z jednej strony zwycięstwo ludzkiego geniuszu, uno
szącego się nad obojętną i groźną przyrodą, apoteoza wysiłków człowieka 
w pokonywaniu czasu i przestrzeni, a z drugiej - gigantyczny dramat łamania wieko
wych tradycji, zmiany stworzonego przez historię systemu wartości”52.

52 A.H. Ytkmh, Poccufi u 3anad: ucmoputi yueuniuaijuu..op.cit., s. 557.
53 K).Ko3jiobckm, Hoet>iu MopanbHbiu nopndoK: KapHaeaji 6e3 CMexa (AiuepuKaHCKM 

yjibmypa e KOHye XX eeKa) [w:] Poccuu u 3anad. JJua/ioe Kyjibmyp, op.cit., s. 135.

Z kolei wspomniany J. Kozłowski przewiduje, iż
„pozwoliwszy buszować amerykańskiemu karnawałowi na ulicach i w domach Mo
skwy czy Petersburga, Rosja może obecnie postanowić, że czas takiego karnawału już 
się skończył. Powstawszy, (...) po długoletnim zastoju, Rosja znowu znalazła się na 
nowym historycznym rozdrożu. Jej największym bogactwem na przestrzeni wieków 
była koncepcja wspólnotowości, orientacja w kierunku bogactwa duchowego. Jeśli 
Rosja wybierze drogę odrodzenia i kultywowania go, (...) będzie mogła osiągnąć no
wy poziom narodowego odrodzenia. Można by i tego samego życzyć Ameryce”53.
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Pe3ioMe

HacToamaa paSoTa npeucTasnaeT coóoh nonbiTKy npeucTaBHTb o6pa3 
AMepmcH, a TOHHee 3ana#a rna3aMH pyccicnx nHcaTejien-aMHrpaHTOB.

Kax 3JieMeHT 3ana#HOH unBHJiH3aijMM AMepmcy pyccKne BOcnpnHHManH 
no-pa3HOMy. C oahoh CTopoHbi CoeuHHeHHbie UlTaTbi sto HoBbiii MHp, 
KOTopbin, no hx MHeHHio, uaBan CBoGouy bo Bcex acneKTax, ho c upyroił - 
AMepnKa 3to chmboji ByjibrapHoro npaKTHijH3Ma h ySowecTBa ayxa.

Poccna AOJiroe BpeMa He npHHHMana bjihhhhh 3ana^a kbk b c(J>epe 
KyjibTypbi, Tax h JiHTepaTypbi, noaTOMy 3HaHHe ee acHTejieii o 3anaae 6buio 
orpaHHHeHo. IlepBbie npH3HaKH eBponeH3auHH noaBHJincb b XVII Bexe, ho 
TOJibKo napb rieip I yBHfleji b EBpone o6pa3eu MeHTajiHTeTa, Hueii h 
OTHOHieHHH, KOTOpbie MOrjlH 6bl nOMOHb BO3pOflHTb eTO CTpaHy H Hapofl. 
PecjjopMbi, BBe^eHHbie uapeM, no3BOJiHJiH cTaTb Pocchh CTpaHon noxox<eH 
Ha 3anaflHyio Moue/ib rocyąapcTBa.

PyccKaa SMHrpaiiHa aejiHTca Ha Tpn BOJiHbi. riepBaa, caMaa 6ojibmaa, 
noaBHJiacb nocne npHXO.ua k BJiacTH SoubmeBHKOB. B to BpeMa H3 Pocchh 
yexajiH npeucTaBHTeuH KyjibTypbi h HayKH. Bropaa BOJiHa oto pe3ynbTaT 
Hanana BTopoii mhpoboh bohhh, KOTopaa aBJiajiacb HauoKuoił Ha CMeHy 
KOMMyHHCTHHeCKOH CHCTCMbl npH nOMOIIIH HeMeiJKHX BOHCK. TpeTbB BOJiHa 
Hawajiacb b to BpeMa, Kor.ua BjiacTb 6biJia npenaTCTBHeM /ma ommenenu, 
Koropaa noKa3auacb HueojiorHnecKOH ohih6koh. 3a npeuenaMH CoBeTCKoro 
Coio3a 0Ka3ajiHCb 3HaMeHHTbie npeucTaBHTejin pyccKOH JiHTepaTypbi. 
OuHHM H3 MH0niX MeCT, B KOTOpbIX 0Ka3ajiaCb 3MHrpaUHa TOH BOJIHbl CTajlH 
CoeuHHeHHbie UlTani AMepHKH.

B HacToameii pa6oTe npeucTaBneH o6pa3 AMepHKH, b Sojiee uinpoKOM 
KOHTeKCTe 3anąąa, co3uaHHbiH pyccKHMH OMHrpaHTaMH, KOTOpbie H3-3a 
CBoero HeraTHBHoro OTHOuieHHa k cobctckoh ueiiCTBHTejibHOCTH 6buiH 
BbiHjoKAeHbi yexaTb H3 CTpaHbi. Ho OKa3auocb, hto hx MHeHHa Ha TeMy 
3anaua h AMepHKH Shiih nacTO TaKHe ace KpHTHnecKne, xax hx MHeHHa no 
OTHomeHHło k cBoen pouHHe. Hx BnenaTJieHHa HanuiH oTpaaceHHe b hx 
TBopnecTBe.

Paóoiy OTKpbiBaeT rjiaBa KpumuKa Awepumu u 3anada e nyóJiuyucmuKe 
AjieKcatłdpa CojicuceHuybiHa. IlHcaTejib kphthhcckh othochtck k ijHBHjiH3a- 

npHXO.ua
Kor.ua
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Uhh 3ana^a, KpnTHKyeT nonyjwpHyto bo BpeMS xojioahoh bohhbi 
KOHuenuHio KOHBepremjHH, rapMOHHHecKoro coachctbhji AByx chctcm: 
KOMMyHH3Ma h KanHTajiH3Ma. KpnTHKyeT nporpecc h AOKa3biBaeT, hto 
KOMMyHH3M sto HfleojioTHH, KOTopaa poflHjiacb Ha 3ana^e a He, Kax 
yTBepamaiOT HeKOTopbie yneHbie, b Pocchh.

Onepe^Hon nHcaTejib, AjieKcamip 3HHOBbeB - 3to aBTop opnrHHajibHbix 
pOMBHOB H 3HaMeHHTbIH nyÓJlHlJHCT. B CBOHX TCKCT3X THjaTejIbHO 
aHanH3HpyeT KOMMyHHCTHHecKyio cncTeMy, ho OAHOBpeMeHHO onHCbmaeT 
UHBHJiH3auHK) 3anaaa. Abtop nbiTaeTCH noKaaaTb ee, kbk aMnnpHHecKoe, ho 
OAHOBpeMeHHO ocoóoe BBjieHne. B pa6oTe ncnojib3OBaHbi TeKCTbi 3hho- 
BbeBa: 3anad-<peHOMen 3anadHU3Ma, rnoóanbHbiu HejioeeiiHUK, Mbi u 3anad 
h apyrne.

Bjia^HMHp MaKCHMOB, H3BecTHbiH nySjinuncT, H3AaTejib wypHajia 
«KoHTHHeHT» b CBoen nyójimjHCTHKe 3aiparHBaeT TeMy: Pocchji h 3anaa 
h pyccKHe b SMHrpauHH. nncaTejia pa3aHapoBann HHTejineKTyanbHbie 
SJlHTbl, KOTOpbie He 3aMenaiOT Ba>KHbIX MHpOBblX JlBJieHHH, H KOTOpbie 
yBepeHbi b tom, hto Ha BocTOKe yTormnecKne njjeH MoryT CTaTb 
JieHCTBHTeJIbHOCTbłO. CLI1A, XOTH He 3aHHMałOT B TBOpueCTBe MaKCHMOBa 
ocoóoro MecTa, óbuin fljis Hero o6pa3UOM, Sjiaro^apa KOTopoMy mojkho 
HaHTH nyTb k aeMOKpaTHH h nporpeccy. ElHcaTejib npeacTaBJiaeT cpe^Hero 
aMepHKaHua, KOTopbiH cbojo CTpaHy n cboh HapoA CHHTaeT caMbiM jiyniiiHM 
b MHpe.

Bhktop HeKpacoB onHCbmaeT AMepHKy b onepKax 77o oóe cmoponbi 
OKeana h 3anucKax 3eeaKu. Kax Kaxqtbin SMHrpaHT cpaBHHBaeT Pocchio 
h AMepHKy. B npe>KHne, coBeTCKne BpeMeHa KaxcAan BCTpena c CLLIA 
Bbi3biBana b pyccKHX to jih B0cxHiixeHHe, to jih HeHaBHCTb, ho HHKoma He 
OTHOCHJIHCb K HeH paBHOAyiBHO.

B TBopnecTBe 3/tyap.na JIhmohobb CoeAHHeHHbie LlJTaTbi hojibjwhotcji 
oneHb nacTO, mh4> AMepnKH TaioKe Hcne3aeT y Hero. IlHcaTejib roBopHT, hto 
b AMepHKe, tbk >xe kbk h b Pocchh mhoto npoóJieM, h hto KannTajin3M 
b CoeAHHeHHbix IllTaTax othochtch k jikjahm c tbkoh ace Bpaxęąe6HOCTbio, 
KBK KOMMyHH3M K JIKWIM B COBeTCKOM COJO3e.

O6pa3 AMepnKH rjia3aMH lOpna /JpyacHHKOBa, npo<j)eccopa ochoto H3 
aMepHKaHCKHx yHHBepcHTeTOB HBjmeTCH coBceM apyrHM. CoeflHHeHHbie 
LUTaTbi CTanH mcctom, b kotopom oh Hyjfmajicfl h KOTopoe ero npnHjuio 
c ApyjKejnoÓHeM. AMepHKa 3BHHMaeT 3H3HHMyio nacTb ero TBopnecTBa. 
Mojkho b Hen Han™ onncaHHe KaMnyca, >kh3hh cTyaeHTOB n npot|)eccopoB, 
a TaioKe o6pa3bi noBcejjHeBHon xch3hh aMepnKaHijeB h cnocoóa BocnpnsTHB 
HHMH MHpa.
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TBOpHeCTBy SMHrpaHTOB, B KOTOpOM nOHBJieTCfl o6pa3 AMepHKH, 
nocBHiueHa nocjie/tHtia rjiaBa khhth - b Hen ynoMHHatoTCJt B. Akcchob, 
C. /JoBJiaTOB u A. Mhhhhh.

^JIH pyCCKHX CoeflHHeHHbie UlTaTbl ttBHJUlHCb MeCTOM, C KOTOpbIM 
CBH3aHa 6buia «aMepHKaHcxa» MenTa», KOTopaa /tance b HacTonmee BpeMH 
CTBHOBHT CTepeOTHIl BOCnpHHTHB 3TOfi CTpaHbl. B CO3HaHHH pyCCKHX 
AMepHKa sto cipaHa, b KOTopoii Bce 6buio JiynmHM, a bh3hh 3Ta npoTH- 
BonocTOJtJia o6pa3y AMepHKH, kotopmh pncoBajta coBeTCKan nponaraHfla. 
OHa co3flana KapTHHy 3ana/ta, Kax MecTa MopajibHoro na/teHHn n3-3a 
itapcTBytoiiteH H/teojtorHH-zteMOKpaTHH.

Ho CTepeoTHnbi He mchjhotcji, h HecMOTpjt Ha nonHTHHecKyto 
oócTaHOBKy, bjihhkjt /taxce Ha Tex, kto xoTejt oótjCkthbho noKataTb onno- 
3huhk) Pocchs -3ana/j.
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