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Wstęp

WOLNY CZŁOWIEK 
W ZNIEWOLONYM KRAJU

Jeden ruch stalówki
minus w plus przemienia,

skreślając los ludzki
krzyżem krat więzienia.

(J. Brodski) 

Biografi a i działalność pisarsko-społeczna Andrieja Amalrika nie docze-
kały się dotychczas całościowego  opracowania. Wspomina się o nim, 
co prawda, przy okazji prezentacji ruchu dysydenckiego w ZSRR, wy-
mienia jako jednego z przedstawicieli teatru absurdu, ale nigdy w pełni 
nie zanalizowano i nie zinterpretowano całości jego dorobku. Jest kilka 
przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze więc, pisząc na przykład 
o ruchu demokratycznym, wymienia się w pierwszej kolejności jego 
twórców bądź najbardziej aktywnych działaczy, będących inicjatora-
mi kolejnych demonstracji, odezw, listów protestacyjnych (Aleksander 
Jesienin-Wolpin, Andriej Sacharow, Aleksander Sołżenicyn, Jurij Or-
łow...), zapominając niejednokrotnie, że to właśnie Amalrik był tym, 
który jako pierwszy nawiązał kontakt z korespondentami zagranicz-
nymi akredytowanymi w Moskwie1, przyczyniając się tym samym do 
uchylenia żelaznej kurtyny w sferze obiegu informacji. To, że najpierw 
z rzadka, a później coraz głośniej zaczęły się rozlegać głosy protestu 

1  Л. Алеексеева, История инакомыслия в СССР, Вильнюс–Москва 1992, 
s. 42.
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zagranicy wobec zniewolenia w ZSRR – jest właśnie zasługą Amal-
rika. Jeśli dodać do tego rozpowszechnianie samizdatu, pomoc przy 
redagowaniu Białych ksiąg czy organizowanie akcji wspierających 
więźniów sumienia – to jego rola w ruchu dysydenckim okaże się nie-
bagatelna. Jej pomniejszanie wiązane bywa z faktem, że Amalrik nie 
lubił wszelkiego rodzaju wystąpień kolektywnych i zorganizowanych 
form działania, stąd bardzo często pozostawał niejako na uboczu, ni-
gdy jednak jako obserwator, ale zawsze jako uczestnik rozgrywających 
się wydarzeń. Po drugie, Amalrik, mimo iż jest autorem cennych dzieł 
publicystycznych i dramaturgicznych, to jednak, trzeba to przyznać 
sprawiedliwie, nie zostawił po sobie tak bogatej i różnorodnej spuś-
cizny jak inni pisarze dysydenci, na przykład Aleksander Sołżenicyn2, 
Władimir Bukowski3 czy Władimir Maksimow4. Po trzecie, Amalrik 
zmarł w 1980 roku, nie wziął więc udziału w emigracyjnej debacie na 
temat pieriestrojki, nie stanął przed dylematem: powracać do ojczyzny 
czy pozostać na obczyźnie. Najnowsze zatem, pozbawione wpływu 
cenzury, opracowania krytyczne ominęły go niejako, skupiając się na 
najwybitniejszych przedstawicielach trzeciej fali emigracji rosyjskiej. 

Obecnie wiadomo już, że zarówno historia literatury rosyjskiej, jak 
i dzieje rosyjskiego ruchu dysydenckiego byłyby niepełne bez w mia-
rę kompletnego przedstawienia sylwetki Amalrika – jednego z tych, 
który „w zniewolonym państwie zaczął się zachowywać jak człowiek 
wolny”5, dowodząc równocześnie, iż „wolność nie jest słodkim poda-
runkiem, lecz trudem, zmaganiem się z własnymi, nie zawsze do końca 
uświadomionymi popędami; jest stanem wymagającym ciągłej kulty-
wacji i umacniania, jest stale ponawianym wysiłkiem przeciwstawiania 
się  odruchom stadnym, głęboko zakodowanym w naszej naturze”6. 

2  Zob. np. L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i publicysta, Kraków 1994.
3  Zob. A. Raźny, Zwycięstwo niepokornego. Twórczość Władimira Bukowskiego 

[w:] Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. 
L. Suchanka, Kraków 1996, s. 201–237.

4  Zob. K. Duda, Wiara i naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Kraków 2001.
5  Cyt. za: Л. Алексеева, История инакомыслия..., op.cit., s. 69.
6  E. Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 2000, 

s. 11–12.
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Życiorys Amalrika jest oryginalny i niepowtarzalny, jak oryginalne 
i niepowtarzalne jest życie każdego człowieka, z drugiej strony – sta-
nowi on typowy przykład egzystowania w warunkach państwa totali-
tarnego i nietypowy wzorzec wyzwalania się z kajdan komunistycznej 
niemocy, wpisując się tym samym w złożone dzieje Rosji.

* * *

Andriej Aleksiejewicz Amalrik był publicystą, pisarzem, dramatur-
giem i działaczem społecznym7. Urodził się 12 maja 1938 roku w Mos-
kwie. Jego ojciec był znanym historykiem i archeologiem. Dzieciństwo 
i wczesna młodość przyszłego dysydenta upłynęły w atmosferze stra-
chu i terroru związanego z pielęgnowaniem czystości ideologii komu-
nistycznej. Pod tym względem wzrastanie i dojrzewanie Amalrika nie 
różni się niczym od adekwatnej fazy rozwoju wielu milionów typo-
wych radzieckich chłopców. Można by więc odnieść do niego słowa 
Anny Raźny, poświęcone Władimirowi Bukowskiemu: „Należy on do 
tego pokolenia «niepokornych», które z góry skazane było na radzie-
cki system totalitarny. Jego przedstawiciele (...) podjęli sprzeciw wo-
bec unicestwiającej siły nie na fali rozczarowania ideologią socjalizmu 
i automatycznego powrotu do dziedzictwa duchowego epoki przedre-
wolucyjnej, lecz na drodze bolesnych poszukiwań tych wartości, które 
rewolucja zanegowała”8. 

Już w latach szkolnych Amalrik daje się poznać  właśnie jako „nie-
pokorny”. Ów brak pokory wyraża się najpierw odmową przystąpienia 
do organizacji pionierskiej, postrzeganej jako namiastka partii, a potem 
odwagą posiadania własnego zdania, unaocznioną podczas studiów na 

7  Na ten temat zob.: Amalrik Andriej Aleksiejewicz [w:] W. Kasack, Leksykon li-
teratury rosyjskiej XX wieku. Od początku stulecia do roku 1996, tłum., opracowa-
nie, bibliografi a polska i indeks osób B. Kodzis, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996, 
s. 23–24; L. Suchanek, Amalrik Andrzej [w:] Идеи в России – Ideas in Russia – Idee 
w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, pod red. A. de Lazari, t. 1, Łódź 2000, 
s. 40–43 oraz: http://www.karta.org.pl/Biogram1. Asp?Kategoria ID=34&ProduktID, 
s. 38; http://www.hronos.km.ru/biograf/bio_a/amalrik.html; http://www.peoples.ru/
science/history/amalrik.

8  A. Raźny, Zwycięstwo niepokornego..., op.cit., s. 201.



Andriej Amalrik  – rosyjski dysydent10

wydziale historii Uniwersytetu Moskiewskiego w pracy rocznej zaty-
tułowanej Normanowie i Ruś Kijowska (Норманны и Киевская Русь), 
w której bronił odrzucanej przez ofi cjalną naukę radziecką „teorii nor-
mańskiej” – tezy o założeniu państwa ruskiego przez Normanów.  Za 
tę rozprawę został relegowany z uczelni, a ten brak wykształcenia bę-
dzie mu zawsze, podobnie jak Maksimowowi9, wytykany przez ideo-
wych oponentów. Podliczając zyski i straty płynące z przerwania na-
uki, stwierdzić należy, iż uniknął dzięki temu zakrojonej na szeroką 
skalę indoktrynacji ideologicznej, prowadzonej przez radziecki system 
wychowania. Szkoła bowiem, na wszystkich jej poziomach, stała się 
jednym z głównych obiektów, w który wymierzone były ciosy bolsze-
wików, nauczyciel zaś został narzędziem w ręku totalitarnego molocha, 
liczącego na stworzenie nowej istoty, noszącej miano homo sovieticus10. 
Dla Amalrika natomiast samą szkołą stało się życie: rewizje, areszto-
wania, zesłania, łagry, prześladowania. Dlatego m.in. stworzone przez 
niego postacie nie rażą papierowością czy też koturnowością: zarówno 
bohaterowie, jak i wydarzenia „spisane” są wprost z rzeczywistości, 
są realne. Estetyzacja występuje tu w niewielkim stopniu, za to fakty  
przedstawiane są z precyzyjną dokładnością. 

Wspomniana praca o normańskim pochodzeniu Rusi wywarła 
wpływ na dalsze życie Amalrika, wskazując z jednej strony na absur-
dy egzystencji radzieckiej, z drugiej – na tchórzliwą postawę Zachodu 
wobec Kraju Rad. Otóż w 1961 roku Amalrik chciał przesłać wzmian-
kowaną rozprawę duńskiemu slawiście, profesorowi Sthender-Peter-
sonowi, z którym prowadził podówczas ożywioną korespondencję. 
Postanowił poprosić o jej przekazanie ambasadę duńską w Moskwie. 
Przesyłkę udało mu się wrzucić do skrzynki pocztowej, znajdującej się 
na drzwiach ambasady. Jednak Duńczycy, podejrzewając prowokację 
bądź też nie chcąc mieć nic wspólnego z samizdatem albo dowiedziaw-
szy się, że za tę pracę wydalono Amalrika z uniwersytetu, oddali ją 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych ZSRR, skąd trafi ła do rąk KGB. 
Stwierdziwszy, że tekst nie zawiera antysowieckich treści, a stanowi 

9  O tym zob. K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 18.
10  Zob. więcej: M. Heller, Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek radziecki, 

Paryż 1988, s. 211.
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jedynie analizę stosunków słowiańsko-skandynawskich w IX wieku 
– Amalrika tym razem jeszcze zwolniono. 

Historykiem pasjonatem pozostał jednak Amalrik do końca życia. 
Pasja ta dała o sobie znać nie tylko w jego tekstach o charakterze stricte 
historycznym, ale i w skrupulatności, z jaką zaprezentował swe drzewo 
genealogiczne. Dzięki temu możemy dziś odtworzyć dzieje rodziny pi-
sarza zarówno po mieczu, jak i po kądzieli11.

Wiatr historii nie ominął rodziny Amalrika. Jej członkowie przeżyli 
wraz ze swą ojczyzną wszystkie katastrofy dziejowe. 

Po rewolucji 1917 roku ojciec Andrieja, Aleksiej, objął posadę ope-
ratora światła w wytwórni fi lmowej, nieco później wraz z kroniką fi l-
mową objechał cały kraj. Włączył się tym samym w propagowanie tzw. 
zdobyczy rewolucji poprzez ruchome obrazy – najlepiej i w najprostszy 
sposób oddziałujące zwłaszcza na nieoświeconego, niedoświadczonego 
odbiorcę, bolszewicy bowiem od początku doceniali rolę kinematogra-
fi i w procesie upowszechniania ich ideologii. Bogusław Mucha odno-
tował: „Centralny Komitet Rad Fabrycznych zorganizował w Moskwie 
konferencję poświęconą problemom kultury socjalistycznej. Na wnio-
sek Anatola Łunaczarskiego (...) oraz Michała Kalinina (...) uchwalo-
no następującą rezolucję o kinematografi i: Uważamy, że kino, wielka 
zdobycz rodzaju ludzkiego, znajduje się obecnie w rękach burżuazji, 
która uczyniła z niego szkołę zbrodni, korupcji i dekadencji moralnej. 
Kino używane jest przez klasę rządzącą do narzucania proletariato-
wi koncepcji i moralności burżuazyjnej. W warunkach prawdziwego 
rządu ludowego kino będzie mogło stać się skutecznym i potężnym na-
rzędziem oświecania klasy robotniczej i mas ludowych, jednym z naj-
większych środków, których użyje proletariat, by wyzwolić się z wąskiej 
koncepcji sztuki burżuazyjnej”12. Lenin osobiście nadzorował rozwój 
kinematografi i. W rozmowie z Łunaczarskim wódz bolszewików miał 
powiedzieć 2 lutego 1922 roku, że „ze wszystkich sztuk najważniejszy 

11  Dzieje swej rodziny przedstawił najpełniej sam Amalrik we wspomnieniach 
Нежеланное путешествие в Сибирь, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1970. 
Wszystkie cytaty z tego wydania. W nawiasie podaję tytuł utworu i numer stronicy. 
Tłumaczenia z tekstów obcojęzycznych, jeśli inaczej nie podano, moje – K.D.

12  B. Mucha, Sztuka fi lmowa w Rosji 1896–1996, Piotrków Trybunalski 2002, 
s. 68.
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jest dla nas fi lm”13. Odtąd w Rosji Radzieckiej będzie się mówić o fi l-
mie jako o najważniejszej ze sztuk. Ta wysoka ranga X Muzy w kra-
ju rządzonym przez Lenina wynikała z okoliczności, że w warunkach 
wielkiego analfabetyzmu wśród mas chłopskich i nierzadko robotni-
czych fi lm stał się najbardziej dostępną i atrakcyjną formą propago-
wania ideologii komunistycznej. Tym się tłumaczy imponujący rozwój 
kin stałych i objazdowych, które docierały do najbardziej oddalonych 
zakątków Rosji. Podkreślić należy, że największe znaczenie przypisy-
wał Lenin fi lmom kronikarsko-dokumentalnym. Filmowcy zjawiali się 
wszędzie tam, gdzie rozgrywały się ważne wydarzenia. Jeździli po kra-
ju agitacyjnymi pociągami, robili zdjęcia z czołgów, taczanek, z trybu-
ny na placu Czerwonym i z balkonów. W ten sposób nagrano wiele tzw. 
agitfi lmów. W kilku wytwórniach fi lmowych Moskwy, Piotrogrodu, 
Charkowa, Odessy i Kijowa nakręcono ponad sto krótkometrażówek 
podobnych w stylu do plakatów agitacyjnych, felietonów gazetowych 
czy popularnych skeczów teatralnych. 

Sztuka fi lmowa okazała się dla Aleksieja Amalrika nie tylko ko-
niecznością walki o przetrwanie: w 1928 roku ożenił się z Anną Szab-
lejewą, pracującą w tym czasie jako asystent reżysera. Z tego związku 
narodził się w 1938 roku, jako dziecko długo oczekiwane, Andriej. 

Ojciec Andrieja ukończył Instytut Sztuki Filmowej, a następnie 
w 1935 roku wstąpił na wydział historyczny Uniwersytetu Moskiew-
skiego. Nie zdążył jednak rozpocząć nauki, gdyż skreślono go z listy 
studentów, trzeba było bowiem zwolnić miejsca dla ludzi z partyjnymi 
rekomendacjami. Z ogromnym trudem, włączając nawet wstawienni-
ctwo ministra, ojcu udało się w końcu obronić swe prawo do nauki. 
Przypadek ten pokazuje, że ludzie uzdolnieni także poddani byli wpły-
wowi komunistycznego molocha, nietolerującego jednostek wybitnych 
i natur genialnych. Jak pisze Joachim Diec: „W ZSRR cały system edu-
kacyjny (z wyjątkiem znajdujących się pod ukrytą kontrolą władz se-
minariów duchownych) stał się jednolitą, kilkustopniową strukturą. To 
właśnie w latach 30. doszło praktycznie do objęcia powszechnym obo-
wiązkiem kształcenia wszystkich obywateli. Komunistyczne władze 
realizowały w ten sposób kilka celów. Po pierwsze, poddano młodych 

13  Cyt. za: ibidem, s. 79.
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mieszkańców Związku Radzieckiego masowej indoktrynacji. Ściśle se-
lekcjonowano lektury, zniekształcano fakty historyczne lub podawano 
je w tendencyjny sposób, budowano kult partii i jej wodza, budzono 
nienawiść wobec wroga klasowego. Z drugiej strony, wychowywano 
człowieka zdyscyplinowanego i posłusznego władzy”14. Pierwszym 
krokiem na drodze do zniszczenia indywidualności była już selekcja 
dokonywana podczas rekrutacji na studia. Nie brano tu pod uwagę do-
brych ocen czy zdolności kandydata ani jego predyspozycji – kryterium 
przyjęcia było „odpowiednie” pochodzenie. Tak więc radziecki system 
oświaty stawiał sobie, co prawda, za cel przygotowanie uczniów do eg-
zaminów na wyższe uczelnie, jednak dostęp do nich był już ograniczo-
ny. Istniejący system przywilejów ułatwiał drogę na uczelnie dzieciom 
nomenklatury. Po konkursowych egzaminach abiturientów następowała 
druga tura – „konkursy ojców”15: wygrywał ten, kto zajmował wyższą 
pozycję w hierarchii władzy, a więc tzw. socjalnie silniejszy. Komisje 
egzaminacyjne miały jasno powiedziane, kogo „oblać”, a kogo prze-
puścić. Przy przyjmowaniu na uczelnie wyższe pierwszeństwo miały 
ponadto osoby legitymujące się stażem robotniczym oraz przychylną 
charakterystyką partyjną i zawodową. Andrzej Dudek podsumowuje: 
„W okresie radzieckim funkcjonowanie nauki było zdeterminowane 
przez kilka czynników: a) upaństwowienie, b) centralizację, c) ideolo-
gizację, d) militaryzację, e) izolację od kontaktów z nauką światową”16. 

Rodzina Amalrika, tak jak większość rodzin rosyjskich, uwikłana 
została w meandry II wojny światowej. Kiedy we wrześniu 1939 roku 
wojska radzieckie zajęły Polskę, jego ojciec został wcielony do armii. 
W czasie krótkotrwałej kampanii dosłużył się stopnia podporucznika 
(ros. лейтенант). W 1940 roku służył we Flocie Północnej. W czerw-
cu 1941 roku ukończył kurs uniwersytecki i zdawał egzaminy końcowe 
akurat w tym samym czasie, gdy w ZSRR zaczęła się wojna. Został 
zobowiązany, by stawić się w armii natychmiast w pierwszym dniu mo-
bilizacji. 

14  J. Diec, Szkolnictwo w Rosji [w:] Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów 
nad Rosją, pod red. L. Suchanka, Kraków 2004, s. 380.

15  M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, t. 2, 
tłum. A. Mietkowski, Wrocław 1989, s. 212.

16  A. Dudek, Nauka rosyjska [w:] Rosjoznawstwo..., op.cit., s. 375.
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Wojnę ojciec Andrieja rozpoczął znów we Flocie Północnej. Kie-
dy Niemcy stali pod Moskwą, Aleksiej Amalrik powiedział w obec-
ności wielu ofi cerów, iż za początkowe niepowodzenia ZSRR w woj-
nie odpowiedzialny jest Stalin. Dzisiaj już wiemy, że jest to zgodne 
z opartymi na faktach ustaleniami historyków i politologów. Otóż 
Związek Radziecki z własnej inicjatywy i we własnym interesie poma-
gał w realizacji agresywnych zamierzeń Hitlera i dlatego ponosi odpo-
wiedzialność za skutki tej najstraszliwszej z wojen. Stalin otrzymywał 
z różnych źródeł wiele ostrzeżeń o zbliżającym się ataku. Rezydujący 
w Japonii radziecki superszpieg Richard Sorge podał nawet jego datę 
– 21 czerwca 1941 roku. Churchill także ostrzegał Stalina, ale radziecki 
przywódca nie ufał brytyjskiemu premierowi17. Pamiętać również nale-
ży, iż Związek Radziecki od wczesnych lat 20. do 1933 roku potajem-
nie współpracował z niemieckimi kołami wojskowymi. Na zasadzie 
wzajemności Niemcy zapraszali ofi cerów Armii Czerwonej do udziału 
w szkoleniach prowadzonych przez Sztab Generalny, gdzie omawiano 
strategię i taktykę wojny błyskawicznej18. Więcej: kiedy w 1940 roku 
wojska hitlerowskie zajęły większość Europy, Stalin stal się faktycz-
nym sojusznikiem Hitlera, dostarczając Niemcom żywność, metale 
i inne rzadkie surowce strategiczne. Wydał im nawet niemieckich ko-
munistów, szukających schronienia w ZSRR. Zignorował doniesienia, 
że Niemcy, gromadząc wojska na ziemiach polskich, przygotowują się 
do ataku na Związek Radziecki. 

To, co obecnie określamy jako fakty, jako prawdę, podlegało jednak 
surowej karze w czasach młodości Aleksieja Amalrika, toteż areszto-
wano go i skazano na osiem lat pobytu w łagrze. Po zaimprowizowa-
nym naprędce procesie sądowym umieszczono go w baraku śmierci, 
mógł więc obserwować, jak codziennie po kilka osób wyprowadzano 
na rozstrzelanie, i oczekiwał swojej kolejności. Jednakże jego obawy 
się nie sprawdziły: po kilku dniach przewieziono go na wyspę Jagry 
na Morzu Białym, do obozu koncentracyjnego zbudowanego jeszcze 
przez Anglików podczas okupacji rejonu Archangielska w okresie woj-
ny domowej. Trudno było podówczas wyobrazić sobie bardziej odpy-

17  Zob. więcej: D.R. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, tłum. 
I. Scharoch, Wrocław 2006, s. 169–201.

18  R. Pipes, Komunizm, tłum. J.J. Górski, Warszawa 2008, s. 90.
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chające miejsce: zeków prawie nie karmiono, stąd częste były wypadki 
kanibalizmu, a kiedy już przywożono chleb, niektórzy więźniowie, od-
pychając ochronę, rzucali się na czerstwe bochenki, łapczywie połykali 
pożywienie i bardzo często umierali na skręt kiszek.  

Po wojnie rodzina Amalrika, podobnie jak cały kraj, żyła w ocze-
kiwaniu przemian: „Dobrze pamiętam – pisze Amalrik – długie nocne 
spory ojca z babcią, były one dla mnie mało zrozumiałe, ale sprowa-
dzały się do jednego: co będzie dalej? Wydawało się, że do minionego, 
strasznego czasu nie ma już powrotu. Ale stało się inaczej” (Niechciana 
podróż na Syberię, s. 206). Jednostkowy przykład Amalrików odzwier-
ciedla nastroje i zawiedzione nadzieje panujące podówczas w całym 
społeczeństwie. Ponieważ patriotyzm ludności odegrał podczas oku-
pacji niemałą rolę w uratowaniu kraju przed hitlerowską nawałnicą, po 
zakończeniu wojny naród spodziewał się poprawy sytuacji, ale zamiast 
tego wezwano społeczeństwo do kolejnych wyrzeczeń. Abstrakcyjna 
idea budowy socjalizmu nie była już w stanie natchnąć wymęczonych 
ludzi nowym entuzjazmem. Wówczas partia uciekła się do dawno wy-
próbowanej metody – zastraszania ludności groźbą imperialistycznej 
interwencji19. Pod pojęciem sowieckiego patriotyzmu kształtowano 
również przekonanie o wyższości sowieckiego społeczeństwa nad 
wszystkimi pozostałymi i dumę z tego tytułu. Te uczucia miały w kon-
sekwencji zrodzić w nowym człowieku radzieckim (homo sovieticus) 
przeświadczenie o jego szczególnej misji, o wyjątkowym przeznacze-
niu. A, jak słusznie zauważają Michaił Heller i Aleksander Niekricz, 
„jest to najgroźniejszy kompleks społeczny, gdyż rodzi on bezgranicz-
ną pewność, że w imię wzniosłego celu wszystko jest dozwolone”20.  

W 1957 roku ojciec miał wylew krwi do mózgu i odtąd jego zdrowie 
stale się pogarszało, aż wiosną 1960 roku paraliż obezwładnił prawą 
połowę ciała i pozbawił go mowy. Długo przebywał w szpitalu, stan 
jego zdrowia uległ niewielkiej poprawie, ale już nigdy nie powrócił do 
pracy, prawie nie mógł czytać, mówił z olbrzymim wysiłkiem. Cięż-
kim ciosem była dla niego śmierć żony. Od tej pory ojciec mieszkał 
stale z Andriejem i uzależniony był od jego nieustannej pomocy. Po po-

19  M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 148.
20  Ibidem, s. 149.
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grzebie żony Aleksiej przeszedł kolejny wylew, a nieco później zawał 
serca.  Do jego śmierci, 23 września 1965 roku, przyczyniło się aresz-
towanie i zesłanie Andrieja. Wynaturzenie radzieckiej utopii sprawiło, 
że syn nie mógł nawet wziąć udziału w pogrzebie ojca. 

Zanim jednak dokona się łagrowa odyseja Amalrika, będzie on 
wiódł życie w szarzyźnie i nudzie radzieckiej rzeczywistości. Jednym 
z jej wyznaczników, umożliwiającym inwigilację i stałą kontrolę nad 
obywatelami, były mieszkania komunalne (komunałki). Tak rejestru-
je ten fakt sam Amalrik: „Mieszkałem w mieszkaniu komunalnym, 
w ogromnym domu, zbudowanym w swoim czasie przez towarzystwo 
ubezpieczeniowe «Rossija» dla swoich pracowników. Wtedy miesz-
kanie przeznaczone było dla jednej rodziny, a teraz mieszkały w nim 
cztery. Korytarz dzielił mieszkanie na dwie części: na prawo, zaraz 
przy drzwiach wejściowych, znajdował się pokój, w którym mieszka-
liśmy we dwójkę z ojcem. Pokój podzieliliśmy na dwie części: jedna 
należała do ojca, drugą zajmowałem ja. Po tej samej stronie koryta-
rza znajdowała się wspólna łazienka, kuchnia i maleńki pokój obok 
kuchni, tak więc nie sąsiadowaliśmy bezpośrednio z nikim z miesz-
kańców. Z kuchni jedne drzwi wychodziły na ciemne schody, przewi-
dziane niegdyś przez zapobiegliwego architekta dla służby. Na lewo od 
drzwi wejściowych mieszkała staruszka z wnukiem i jego żoną. W na-
stępnym pokoju – pracownica milicji z mężem i córką, a w ostatnim, 
naprzeciwko kuchni – przewodniczący administracji domowej z żoną 
(Niechciana podróż..., s. 9). Takie zagęszczenie, na co wskazywali już 
wcześniej Michaił Zoszczenko czy Michaił Bułhakow, nie sprzyjało 
zgodnemu współżyciu. Pozbawieni intymności, czy chociażby prywat-
ności, ludzie stawali się nerwowi i nadwrażliwi. Rozmaite przyzwy-
czajenia, różnorodność temperamentów i postaw sprzyjały rodzeniu 
się licznych konfl iktów i waśni. Stworzone sztucznie wspólnoty miesz-
kaniowe owocowały zawiścią i donosami składanymi na współmiesz-
kańców. W ten właśnie sposób „usłużni” sąsiedzi donieśli KGB o wi-
zytach obcokrajowców w domu Amalrika i o tym, że nie ma on stałego 
zatrudnienia, co w konsekwencji stało się przyczyną jego uwięzienia, 
a potem zesłania na Syberię. 

Donosząc na innych, ludzie kierowali się najczęściej pobudkami 
osobistymi, a nie służbą świetlanej przyszłości. Na przykład Amalrik 
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wiedział, iż wiadomości o nim „przesyłała” do organów bezpieczeń-
stwa sąsiadka staruszka, która w latach 30., pod wpływem złości i iryta-
cji, złożyła donos na zdradzającego ją małżonka, w rezultacie czego ten 
został rozstrzelany. Znał Amalrik także drugiego donosiciela. Był nim 
młody, dwudziestoletni, wyglądający na uczciwego, syn wysoko posta-
wionego urzędnika jednej z radzieckich republik, o nazwisku Wołodia 
Anikanow. Jak wynika z powyższego, donos w państwie radzieckim 
stał się zjawiskiem socjologicznym i ideologicznym. Lucjan Suchanek 
odnotował: „Donosicieli i donos na olbrzymią skalę zrodziła rewolu-
cja, aczkolwiek w dawnej Rusi Moskiewskiej i epoce carskiej również 
ich nie brakowało – ziemia rosyjska zawsze obfi towała w donosy. (...) 
Nowa epoka zrodziła donosicielstwo wyższego rzędu, zyskało ono 
inny walor, wartości uznawane za negatywne w kodeksie ogólnoludz-
kim prezentowano jako pozytywne z punktu widzenia celów systemu 
ideologicznego i polityki państwowej. Formowana na bazie przyjętego 
światopoglądu nowa etyka normatywna inaczej niż dotąd określała po-
winność moralną”21.  

Od 1964 roku Amalrik nie miał stałego miejsca pracy i w ten spo-
sób podlegał pod tzw. Dekret o wzmocnieniu walki z osobami, prowa-
dzącymi pasożytniczy, antyspołeczny tryb życia. Dekret ten, przyjęty 
w 1960 roku po burzliwej prasowej kampanii przeciw „szkodnikom”, 
przewidywał dla ludzi niepracujących na etacie dłużej niż miesiąc 
przesiedlenie na okres 2–5 lat do tradycyjnych rosyjskich miejsc zsyłki 
(północna, europejska część Rosji, Syberia, Daleki Wschód) i obowią-
zek zajmowania się tam pracą fi zyczną. Tego typu środkiem karzącym 
starano się najwidoczniej załatwić jednocześnie kilka spraw: zlikwido-
wać bezrobocie, zaopatrzyć w tanią siłę roboczą oddalone rejony kraju 
i oczyścić duże miasta z tzw. elementów antyspołecznych.

Dekret stanowił także wygodny środek rozprawy z niewygodnymi 
inteligentami, jak to było na przykład w wypadku Josifa Brodskiego. 
29 listopada 1963 roku w gazecie „Вечерний Ленинград” ukazał 
się skierowany przeciwko Brodskiemu oszczerczy, pełen inwektyw 
i fałszywych oskarżeń felieton, charakteryzujący młodego podówczas 

21  L. Suchanek, Anioły, biesy i prawda. Pisarstwo Jurija Drużnikowa, Kraków 
2007, s. 216.
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poetę jako prowadzącego naganny tryb życia, nigdzie niepracującego 
„literackiego trutnia”: „Autorem felietonu i inspiratorem dalszych ata-
ków był niejaki Lerner, zwolniony z KGB w 1956 roku, ale czynnie 
uczestniczący w działalności ochotniczych drużyn milicyjnych. (...)
13 lutego 1964 roku Brodskiego aresztowano na ulicy i postawiono 
przed sądem. Mimo protestów wybitnych pisarzy, uczonych i artystów, 
m.in. występujących jako świadkowie w procesie, mającym najwyraź-
niej pokazowy i zastraszający charakter, 18 lutego 1964 roku młodego 
poetę skazano na pięć lat przymusowych robót”22. Do 22 marca prze-
trzymywano go w leningradzkim więzieniu Kriesty, po czym etapem 
przewieziono do sowchozu w obwodzie archangielskim, gdzie praco-
wał przy rozwożeniu nawozu. Frida Wigdorowa sporządziła stenogra-
fi czny zapis tego procesu, który był szeroko kolportowany przez samiz-
dat jako część składowa tzw. Białej księgi wydanej w Nowym Jorku23. 
Na skutek dużej fali protestów, m.in. twórców tej miary co Anna Ach-
matowa, Korniej Czukowski, Konstantin Paustowski, Samuił Marszak, 
oraz światowej opinii publicznej, która potępiła sąd nad poetą, Brod-
skiemu pozwolono wrócić z zesłania w listopadzie 1965 roku. 

Niemal identyczną drogę przeszedł Amalrik. Wspomniany dekret 
nie powinien był, właściwie, dotyczyć pisarza, gdyż opiekował się on 
chorym, sparaliżowanym ojcem i podejmował prace dorywcze: pra-
cował m.in. jako korektor i autor artykułów w takich czasopismach, 
jak „Спорт за рубежом” czy „Водный транспорт”; był również (co 
zaznaczone zostało w książeczce pracy) kartografem i tłumaczem za-
trudnionym na podstawie umowy o dzieło. Ponadto próbował znaleźć 
zatrudnienie jako bibliotekarz lub sekretarz jakiegoś słynnego pisarza, 
ale KGB, działając znacznie szybciej i skuteczniej, uniemożliwiło mu 
to, przedstawiając go wszędzie jako „uchylającego się od pracy spo-
łecznie użytecznej”.

Amalrik zanotował: „Termin wyznaczony mi przez milicję był tak 
krótki, że gdybym chciał podjąć pracę zgodną z moim wykształceniem, 
to i tak by się to nie udało. Mowa mogła być tylko o posadzie robot-
nika, stróża, palacza, a więc o czymś, co mnie zupełnie nie intereso-

22  J. Szymak-Reiferowa, Obraz świata w poezji Josifa Brodskiego [w:] Sylwetki 
współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. P. Fasta i L. Rożek, Katowice 1994, s. 32.

23  W. Kasack, op.cit., s. 89.
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wało i co byłoby niezwykle wyczerpujące dla mojego chorego serca 
i zostawiałoby mało wolnego czasu” (Niechciana podróż..., s. 32–33). 
Świadczy to o tym, że pohańbienie pracy w warunkach państwa tota-
litarnego dotknęło i Amalrika. Mimo iż dawno minęły czasy Aleksieja 
Stachanowa, to jednak nadal propagowano dyscyplinę pracy i jej mili-
taryzację24. A zatem praca, która powinna być jednym z głównych ele-
mentów więzi społecznej25, rozczłonkowuje, atomizuje społeczeństwo, 
czyniąc z ludzi nie dobrze pojętych konkurentów, lecz wrogów. Praca 
w Związku Radzieckim staje się już nie tylko obowiązkiem, ale przy-
musem26. Książeczki pracy, do których wpisywano powody zwolnie-
nia z poprzedniego miejsca zatrudnienia, nagany, a nawet spóźnienia 
– przekształciły ludzi w niewolników i umożliwiały inwigilację. 

Została więc złamana wartość pracy, ta bowiem wykonywana  do-
browolnie i chętnie, może wzbogacić osobowość człowieka, jednak re-
alizowana pod przymusem, może się stać źródłem udręki i głębokiego 
niezadowolenia27. Nietrudno zauważyć, iż w ZSRR możliwość podjęcia 
zatrudnienia w ogóle nie zależała od ubiegającego się o pracę, kwestia 
wyboru nie wchodziła w rachubę, niwecząc ludzką inicjatywę i aktyw-
ność. Sprzeciwi się temu Amalrik, twierdząc: „Należy bronić swojego 
prawa do niezależnego istnienia, myślałem, dlaczego muszę zatrudnić 
się jako robotnik albo stróż nocny, jeśli za swe zajęcie uważam pra-
cę nad sztukami i wierszami, a także swoje eseje historyczne i malar-
skie? Lojalność w stosunku do państwa nie powinna się przekształcić 
się w niewolniczą pokorę. Należy, nie poddając się wpływowi strachu, 
chronić swoją godność” (Niechciana podróż..., s. 31–32). Dysydent ro-
syjski kultywuje więc pogląd, że osoba jest celem samym w sobie, to 
znaczy, że nie może być nigdy przez kogokolwiek traktowana jedynie 
jako środek, nie będąc zarazem sama przy tym celem, a więc człowie-
czeństwo w naszej osobie musi być dla nas samych święte28. 

24  Por. M. Heller, Maszyna i śrubki..., op.cit., s. 69.
25  K. Olechnicki, P. Załęski, Słownik socjologiczny, Warszawa 1998, s. 161.
26  Por. K. Duda, Dysydenci i literatura (Andrieja Amalrika walka z ideologią) [w:] 

Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana Profesoro-
wi Lucjanowi Suchankowi, pod red. L. Liburskiej,  Kraków 2007, s. 135.

27  N. Sillamy, Słownik psychologii, tłum. K. Jarosz, Warszawa 1999, s. 218.
28  M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993, s. 140.
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Dla kierujących się selektywną moralnością utopijnych ekspery-
mentatorów zagadnienie świętości człowieka było egzystencjalnie pu-
ste. Tak samo jak obwołanie Amalrika „pasożytem” było zaledwie pre-
tekstem, punktem zaczepienia do nagonki na niego. W istocie chodziło 
o jego kontakty z cudzoziemcami, zainteresowanie wrogim dla ZSRR 
malarstwem abstrakcyjnym, znajomość z malarzami awangardzistami, 
antysowiecką wymowę pisanych przez niego sztuk teatralnych (tym 
ostatnim zarzucono, bezpodstawnie zresztą, treści erotyczne, a nawet 
pornografi czne) – wszystko to uczyniło Amalrika obywatelem niewy-
godnym dla systemu. Areszt poprzedziły prześladowania pisarza i licz-
ne rewizje w jego domu. Podczas jednej z nich zarekwirowano tom 
wierszy Amalrika Orszak pór roku (Шествие времен года), osiem 
płócien (w tym obraz Oskara Rabina), osiemnaście arkuszy tempery, 
dziewięć akwareli, sto trzydzieści trzy rysunki, trzy ikony, zeszyt z bio-
grafi ą Anatolija Zwieriewa, dwa wycinki z francuskich gazet z recen-
zjami wystaw rosyjskich abstrakcjonistów, kilka egzemplarzy sztuk 
teatralnych Amalrika. 

„Sama możliwość życia na wolności wydaje się tutaj najwięk-
szym z darowanych człowiekowi dóbr” (Niechciana podróż..., s. 82) 
– stwierdził Amalrik po przewiezieniu go do więzienia butyrskiego. 
Odtąd wolność, we wszystkich jej wymiarach, stanie się mottem życia 
pisarza i wektorem jego postępowania. Wolność bowiem rozgrywa się 
wewnątrz samego człowieka. W stosunku do świata zewnętrznego mo-
żemy być wolni jedynie pośrednio, poprzez autodeterminację. W akcie 
wolnego wyboru, który utożsamia się z aktem decyzji, konstytuujemy 
swą wolność zasadniczo nie w stosunku do świata rzeczy, lecz w sto-
sunku do samego siebie – jako podmiotu działającego i spełniające-
go się poprzez swe działanie29. Toteż tym, co najbardziej doskwiera-
ło Amalrikowi w więzieniu, był brak możliwości działania i poczucie 
bezsilności oraz straconego czasu. Identyczne odczucia miał też inny 
rosyjski dysydent – Władimir Bukowski. Oto, co zanotował: „... przy 
każdym zwolnieniu myślałem wyłącznie o jednym: żeby zdążyć zro-
bić jak najwięcej, żeby nie męczyć się potem po nocach, wspominając 

29  Por. ibidem, s. 137.
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wszystkie stracone możliwości, nie zadręczać się, nie jęczeć ze złości 
na swoje niezdecydowanie”30. 

Później, zgodnie z tradycją radziecką, odbył się, oparty na dono-
sach i pomówieniach, sąd nad Amalrikiem. Ale inne już było, tak jak 
w wypadku Brodskiego czy Andrieja Siniawskiego (Abram Terc) i Ju-
lija Daniela (Nikołaj Arżak) zachowanie obwinionego. Nie kajał się, 
nie poniżał, nie prosił o niski wymiar kary. Zaprzeczył wszelkim zarzu-
tom i sprzeciwił się fałszywym oskarżeniom. Tym, co nim kierowało, 
była godność jako cel wszelkiego postępowania. Jak bowiem stwierdził 
Kant: „Postępuj tak, abyś człowieczeństwa tak w swojej osobie, jako 
też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy 
tylko jako środka”31. Racją bytu ludzkich działań bowiem jest ostatecz-
nie osoba, jako byt sam w sobie i dla siebie, jako byt-cel, a nie jako 
środek do celu32. 

Nieuwzględniający ani godności, ani żadnej innej wartości związa-
nej z człowiekiem-osobą, funkcjonariusze systemu totalitarnego doko-
nali w 1965 roku sądu nad Amalrikiem, skazując go (mimo wrodzonej 
wady serca, z powodu której został zwolniony z obowiązku odbywania 
służby wojskowej) na ciężką pracę fi zyczną i zsyłając na dwa i pół roku 
na Syberię do wsi Guriowka, gdzie był pastuchem, woziwodą, suszył 
siano, remontował silosy i suszarnie. Za jedną tzw. roboczodniówkę 
otrzymywał litr mleka i jedno jajko. Pieniędzy zaś wypłacano w koł-
chozie tyle, że za całotygodniowy trud, pracując po dziesięć godzin 
dziennie, był w stanie kupić zaledwie kilogram masła. A że mięsa ze-
słańcom nie przydzielano, a ciężki fi zyczny wysiłek wymagał uzupeł-
niania energii, to w końcu praca stawała się nie tyle karą, ile prawdzi-
wym utrapieniem.

Żył więc w kołchozie Amalrik i pracował w ciężkich warunkach sa-
nitarnych, bez podstawowych środków do życia, stykając się z nieprzy-
chylnością ludzi z jednej strony i zagrożeniem surowej, syberyjskiej 
natury – z drugiej. Oto, co zanotował: „Latem było niewyobrażalnie 
gorąco, kąsały komary. W jamie, którą wykopałem, było nieco chłod-
niej, ale i komarów było więcej. Zachodnia Syberia to jedno ogromne 

30  W. Bukowski, I powraca wiatr..., tłum. A. Mietkowski, Kraków 1999, s. 12.
31  I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1972, s. 211.
32  M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne..., op.cit., s. 140.
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błoto, stąd ta niewiarygodna ilość owadów, od których użądleń miałem 
wieczorem spuchniętą całą twarz. (...) Jeśli udało mi się przysiąść choć 
na chwilę na ziemi, od razu zaczynała się inwazja ogromnych syberyj-
skich mrówek, kąsających o wiele mocniej niż komary” (Niechciana 
podróż..., s. 154).   

Letnie upały były jednak niczym wobec srogich syberyjskich zim, 
kiedy temperatura sięgała 30, a nieraz nawet 50° C. Kołchoz nie wyda-
wał zimowych butów, Amalrik pracował więc w letnich sandałach. Na 
domiar złego zamszowe rękawiczki przywiezione z Moskwy szybko 
się zniszczyły, był zatem zmuszony wszystkie czynności wykonywać 
gołymi rękami. Palce stały się w wyniku tego rachityczne i wykrzy-
wione artretyzmem do tego stopnia, że rano nie mógł poradzić sobie 
z otwarciem drzwi wejściowych. Amalrik prosił więc przewodniczące-
go i brygadzistę w kołchozie, aby awansem przydzielono mu rękawice 
i walonki. Nic jednak nie wskórał. Sytuację poprawił nieco przebywają-
cy przejazdem w kołchozie weterynarz: podarował pisarzowi stare skó-
rzane kozaki. Amalrik wkładał je, obwiązując uprzednio nogę zgrzeb-
niną, ale mróz był tak duży, że tkanina niemal przyrastała do kończyn 
i trudno było ją oderwać. Amalrik nie koncentruje się jednak tylko na 
sobie, zauważa także cierpienie „mniejszych braci”: pozostawione na 
noc w niezadaszonej stajni konie były rano białe od szronu i ciasno zbi-
te w jedną gromadę. Ale nawet w tak trudnej sytuacji dysydent rosyjski 
potrafi  znaleźć pocieszenie i wykazać się optymizmem, twierdząc na 
przykład, iż klimat na Syberii jest suchszy niż w Rosji i dlatego mrozy 
znosi się lżej, oprócz tego – nie towarzyszą im porywiste wiatry. 

Koszmar egzystencji w syberyjskim kołchozie przerywa na pewien 
czas wiadomość o ciężkiej chorobie ojca. Amalrik otrzymuje zgodę na 
czasowe opuszczenie Guriowki, jednak gdy przybywa do stolicy – jego 
ojciec już nie żyje. 

Chwilowy pobyt w Moskwie pisarz wykorzystuje na zajęcie się 
sprawami związanymi z możliwością kasacji wyroku i anulowania 
kary. Przypominając o sędziowskim werdykcie, zawierającym ustęp, 
że nie dotyczy go konfi skata majątku, stara się o przywrócenie mu, za-
branych podczas rewizji, rzeczy. Na razie jednak zwycięstwo jest tyl-
ko połowiczne. Zwrócono mu rękopiśmienną biografi ę Zwieriewa, ale 
maszynopis wraz z rysunkami przepadł. Dwukrotnemu pomniejszeniu 
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uległa teczka z rękopisami Amalrika. Zostały pojedyncze egzemplarze 
każdej sztuki, ale brakowało ich wariantów i kopii. Znikł także zbiór 
wierszy w formie maszynopisu. 

Adwokat Amalrika uświadomił mu kolejną trudność, jaka czekała 
go po ewentualnym zwolnieniu z zesłania, a mianowicie – ponieważ 
pisarz został wymeldowany z Moskwy, tym samym stracił wszelkie 
prawa do swego mieszkania, które można było teraz zasiedlić nowy-
mi lokatorami, a wszystkie rzeczy, stanowiące własność Amalrików, 
trzeba było opisać, wycenić i umieścić w magazynie. Później rzeczy 
te wracały do właściciela, a w wypadku ich zaginięcia, zwracano ich 
równowartość. Amalrik utracił nie tylko pokój, ale i możliwość stałego 
pobytu w Moskwie. Chociaż „pasożyci’ po odbyciu kary mieli prawo 
meldunku w stolicy, to jednak pisarz nie miał się gdzie zameldować, 
ponieważ nie posiadał bliskich krewnych. Zarówno śledczy, jak i na-
czelnik oddziału milicji oceniali, biorąc pod uwagę radzieckie prawo, 
sprawę Amalrika jako beznadziejną.    

Jedynym wyjściem z tej sytuacji było zawarcie fi kcyjnego mał-
żeństwa z kobietą, która wyraziłaby zgodę na zameldowanie pisarza 
u siebie w domu po jego powrocie z zesłania. Takie fi kcyjne układy, 
związane z meldunkiem bądź pragnieniem otrzymania pokoju, były 
w Moskwie zjawiskiem niemal naturalnym. Życie jednak napisało dla 
Amalrika inny scenariusz. 

Krótko przed swoim aresztowaniem pisarz poznał młodą, uzdolnio-
ną malarkę – Güzel. Mądra i ładna dziewczyna od razu stała się wy-
branką jego serca. Przypadkowo tych dwoje spotkało się w przeddzień 
sądu nad Amalrikiem. Pisarz nie znał jej adresu, toteż nie mógł, będąc 
już na Syberii, utrzymywać z nią nawet listowego kontaktu. Musiał jed-
nakowoż od początku uważać ją za bratnią duszę i obdarzyć dziewczy-
nę dużym (tak bardzo niepasującym do jego osobowości) zaufaniem, 
skoro przygotowując się do tymczasowego pobytu w Moskwie, chciał 
ją prosić o opiekę nad jego chorym ojcem. Po przyjeździe do stolicy od-
szukał ją i od tej chwili byli już parą duchowo nierozłączną. Niedługo 
przed powrotem na zesłanie Amalrik oświadczył się i jego propozycja 
małżeńska została przyjęta. Rodzice Güzel, fanatyczni Tatarzy, dowie-
dziawszy się, iż ich jedyna córka zamierza wyjść za mąż za Rosjanina, 
w dodatku „katorżnika” – wpadli w popłoch. Matka prosiła córkę, aby 
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ta się opamiętała, surowy ojciec przeklął ją. Güzel opuszczała więc ro-
dzinny dom, odprowadzana płaczem matki i złorzeczeniami ojca. 

Formalnie związek został zawarty dopiero na Syberii. Güzel stała się 
odtąd i do tragicznej śmierci Amalrika wierną towarzyszką jego życia, 
muzą pisarza, natchnieniem i wsparciem jednocześnie. Pomagała mu 
w trudnych chwilach, dzieliła z nim wszystkie radości i smutki, bra-
ła udział w organizowanych przez niego demonstracjach i protestach, 
w końcu – już po jego zgonie – dbała o jego dobre imię i spuściznę 
literacką. Ich małżeństwo to przykład wielkiej siły przyjaźni i miłości 
– wartości, które mimo niesprzyjających warunków bytowania w tota-
litaryzmie były dla nich najważniejsze, stanowiły pokarm dla życia. Ich 
przykład jest dowodem na to, że pełne rozwiązanie problemu istnienia 
leży w osiągnięciu międzyludzkiego zespolenia, w zjednoczeniu się 
z innym człowiekiem, w miłości33. Tak więc wynika z tego, iż pragnie-
nie zjednoczenia się z drugim człowiekiem jest najpotężniejszym dąże-
niem ludzi. Jest ono najbardziej podstawową namiętnością, jest siłą ce-
mentującą cały rodzaj ludzki, klan, rodzinę, społeczeństwo. Siła uczucia 
Amalrików przemawia za tym, że tylko cywilizacja miłości respektuje 
człowieczeństwo i jego godność, jest potwierdzeniem tezy, iż miłość 
wymaga postawy aktywno-altruistycznej: poznania drugiej osoby, po-
szanowania jej, troski o nią, odpowiedzialności za nią. Miłość jest umie-
jętnością ofi arowania siebie, dzielenia się z drugim tym, co posiadamy, 
a więc zjednoczeniem opartym na wartościach pozytywnych34.  

Po ślubie, już  we dwójkę, dzielą nędzę życia na zesłaniu w ZSRR 
– kraju cywilizacji więziennej, gdzie łagry stanowiły tzw. małą zonę, 
a obszar poza nimi, na quasi-wolności – „dużą zonę”.  Jeśli pójść za 
nazewnictwem przejętym przez Sołżenicyna od Dantego35, to zesłanie 

33  Zob. E. Fromm, O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, Poznań 2006, s. 30.
34  Por. S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys fi lozofi i społecznej, Lublin 

1994, s. 198.
35  Mamy tu na myśli powieść A. Sołżenicyna W kręgu pierwszym. L. Suchanek 

zanotował: „Utwór stanowi ważne ogniwo w ukazywanej przez Sołżenicyna panoramie 
cywilizacji więziennej. Jak ukazuje tytuł, przedstawia jej pierwszy krąg, prowadzący 
ku otchłani ogromnego archipelagu łagrów. Nawiązuje on do symboliki Dantego, który 
w Boskiej komedii dusze starożytnych myślicieli i poetów umieścił w pierwszym kręgu 
ogólnego piekła zwanym Limbo”. L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn..., op.cit., s. 47.
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na Syberię będzie kręgiem zniewolenia umieszczonym gdzieś w pół 
drogi pomiędzy szaraszką (szaragą) a GUŁagiem. Skrupulatnie, bez 
narzekania i patosu, wykorzystując tłumik uczuciowy, Amalrik opisuje 
warunki życia w Guriowce: „Rozpaliłem w piecu, Güzel zamiotła pod-
łogę i rozłożyła  na niej, służący nam za łóżko, kraciasty pled. Nasza 
izba nabrała przytulnego charakteru. Rozgniotłem glinę, obmazałem 
i umocniłem pękający piec, potem  zalepiłem gdzieniegdzie otwory 
w ścianach, uszczelniłem okienne ramy, choć nie na wiele się to zda-
ło. W konsekwencji, kiedy nastały silne mrozy, musieliśmy zatykać 
szczeliny słomą, szmatami, zamazywać gliną, a nawet zalepiać ugo-
towanym makaronem. Wkrótce wypchaliśmy słomą zszyty z worków 
materac, więc nie spaliśmy już na gołych deskach” (Niechciana po-
dróż..., s. 216). 

Jeszcze ciężej było z pożywieniem. W kołchozowym magazynie 
szybko kończył się cukier, potem znikał makaron, a na końcu – olej 
słonecznikowy, na którym Amalrikowie piekli ziemniaki. W rezultacie 
zostawał im litr przydziałowego mleka na dzień, kasza jaglana i ziem-
niaki, których, na szczęście, było pod dostatkiem. Trudno jest wyko-
nywać ciężką pracę fi zyczną bez spożywania mięsa i cukru, a bywało 
przecież, że przez wiele dni nie jedli nawet chleba. Sprzedawali więc, 
przywiezione ze stolicy, eleganckie, „miejskie” ubrania i kupowali 
w zamian jedzenie. 

Uwikłanych w codzienny trud komunistycznych niewolników 
czekała jednak niespodzianka: 9 lipca 1966 roku otrzymali, podpisa-
ny przez Aleksandra Ginzburga36, telegram zawiadamiający o kasacji 
wyroku Amalrika. Paradoksalnie: w postanowieniu uzasadniającym 
korzystny dla pisarza wyrok posłużono się tymi samymi argumentami, 
które wykorzystano przedtem jako materiał dowodowy przeciw niemu. 

W sierpniu 1966 roku Amalrik z żoną powrócili do Moskwy, gdzie, 
z braku innego źródła zarobkowania, zaczęli się utrzymywać ze sprze-
daży książek z domowej biblioteki pisarza. 

36  O Ginzburgu zob. np.: M. Smoleń, Stracone dekady. Historia ZSRR. 1917–1991, 
Warszawa–Kraków 1994, s. 299.



Andriej Amalrik  – rosyjski dysydent26

Po powrocie Amalrika z zesłania następuje okres jego wzmożonej 
działalności w ruchu obrony praw człowieka37. Debiutuje tu (ze wzglę-
du na swój przymusowy pobyt na Syberii) stosunkowo późno w porów-
naniu z innymi dysydentami. Wieści o procesie Siniawskiego i Daniela, 
o moskiewskich demonstracjach na placu Majakowskiego i placu Pusz-
kina dochodzą do niego w skrzywionej formie – jako przekazy gazet 
i czasopism radzieckich. Nadto Amalrik, wielki zwolennik indywidu-
alizmu, sprzeciwiał się idei podpisywania listów w obronie więźniów 
sumienia, rozpatrując ją jako jeszcze jedno kolektywne (a więc wyrosłe 
z sowieckiego podglebia) działanie powodowane mechanizmami funk-
cjonowania psychiki tłumu, a zatem oparte bardziej na emocjach niż na 
rozsądku. Nie był więc Amalrik sygnatariuszem w dosłownym znacze-
niu tego pojęcia. 

Aktywność Amalrika dysydenta ogniskuje się na innych, różnorod-
nych w swej istocie, formach zaangażowania. Pisarz ułatwia Ginzbur-
gowi kontakt z zagranicznymi korespondentami w celu przekazania im 
Białej księgi (Белая книга) poświęconej sprawie Siniawskiego i Danie-
la, po aresztowaniu Pawła Litwinowa sam zajmuje się przygotowaniem 
podobnego dokumentu, dotyczącego tym razem tzw. procesu czworga38. 
16 lipca 1968 roku organizuje wraz z żoną pikietę pod ambasadą bry-
tyjską na znak protestu przeciwko pomocy Wielkiej Brytanii dla rządu 
Nigerii w wojnie domowej przeciwko samozwańczej republice Biafra. 
Przekazuje na Zachód Rozmyślania o postępie, pokojowym współist-
nieniu i wolności intelektualnej (Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свободе) Andrieja Sacharo-
wa, a także inne pozycje samizdatu, m.in. Wszystko płynie (Все течет) 
Wasilija Grossmana, Przygody Wani Czmotanowa (Похождения Вани 
Чмотанова) nieznanego autorstwa, Dwadzieścia listów do przyjacie-

37  Wymiennie używać tu będziemy nazw: ruch w obronie praw człowieka, ruch 
demokratyczny, ruch dysydencki, ruch obywatelski.

38  „Proces czworga” – proces dotyczący Aleksandra Ginzburga, Jurija Gałans-
kowa, Aleksieja Dobrowolskiego i Wiery Łaszkowej. Wszystkich czworo obwiniono 
o produkcję i rozpowszechnianie literatury antysowieckiej oraz kontakty z antysowie-
ckimi ośrodkami za granicą. Proces odbył się 8–12 stycznia 1968 r. w Moskiewskim 
Sądzie Miejskim. Podaję za: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyj-
nych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989, t. II, Warszawa 2007, s. 417.
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la (Двадцать писем к другу) Swietłany Alliłujewej, Trzy stanowiska 
wobec ojczyzny (Три отношения к родине) Władimira Osipowa, zbiór 
listów do Pawła Litwinowa i wiele, wiele innych.

Nie zgadzając się z założeniami ideologii komunistycznej, Amalrik 
„na cios odpowiadał ciosem”39, jako przeciwwaga dla rzeczywistości 
radzieckiej, której nie wystarczyło oklaskiwać i aprobować, albowiem 
wymagała ona czynnego zaangażowania w budowanie świetlanego ju-
tra, zrodził się w nim bunt. Wyrazem tego buntu była książka Niechcia-
na podróż na Syberię (Нежеланное путешествие в Сибирь), której 
pisanie rozpoczął jeszcze na zesłaniu, wspominane już wielokrotnie 
kontakty z zachodnimi korespondentami, artykuły w zachodniej prasie 
obnażające absurdy życia w ZSRR, a nade wszystko studium historycz-
no-socjologiczne Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? (Про-
существует ли Советский Союз до 1984 года?), gdzie obok analizy 
struktur społecznych państwa radzieckiego, znalazły się prognozy do-
tyczące przyszłości Związku Radzieckiego.

Wykorzystując rodzinne koneksje, Amarlik zatrudnił się w Agencji 
Prasowej „Nowosti”, dla której przygotowywał materiały dotyczące 
m.in. rosyjskiego teatru. Podczas wykonywania swych obowiązków 
mógł obserwować środowisko radzieckich dziennikarzy i zakłamanie 
panujące w tym środowisku. Presja wywierana przez władze zmusiła 
jednak kierownictwo APN do zwolnienia Amalrika. Pisarz musiał się 
teraz zadowolić posadą listonosza, zatrudnienie to było bowiem ko-
nieczne, aby po raz kolejny nie obwołano go „pasożytem” i „szkodni-
kiem”. 

Za  jedną z największych osobistych tragedii w tym czasie Amal-
rik uważał postrzeganie go przez część tzw. liberalnej inteligencji ra-
dzieckiej, jak i przez niektórych przedstawicieli Zachodu, jako agen-
ta KGB, jako prowokatora i konfi denta. Zarzucano mu, iż może żyć 
i funkcjonować w ZSRR niemal normalnie, a nawet więcej: zezwala 
mu się na pisanie paszkwili wymierzonych w rzeczywistość radziecką 
i drukowanie ich na Zachodzie. Amalrik zanotował: „Chociaż rozumia-
łem pojawienie się takich pogłosek – nie o mnie jednym tak mówiono 

39  А. Амальрик, Записки диссидента, СЛОВО/SLOVO, Москва 1999, s. 12. 
Wszystkie cytaty z tego wydania. W nawiasie podaję tytuł utworu i numer stronicy.
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– irytował fakt, że uważają mnie za agenta systemu właśnie dlatego, że 
z nim walczę” (Notatki dysydenta, s. 121), i w innym miejscu: „Stop-
niowo decydującym dowodem stawało się stwierdzenie: do tej pory go 
nie aresztowano! Dla Zachodu był to problem raczej analityczny, pod-
czas gdy w Rosji miał charakter moralny: jeśli można pisać takie rzeczy 
i pozostawać na wolności to znaczy, że «my» na próżno żeśmy milcze-
li?! I kiedy w końcu mnie aresztowano, jeden szacowny człowiek ra-
dośnie krzyknął: «Nareszcie!» Później przebywający ze mną w jednej 
celi współwięzień powiedział: «Służba nie drużba. Kto pracuje w KGB 
– może nawet w więzieniu posiedzieć, za to i wysługa lat będzie więk-
sza»” (Notatki dysydenta, s. 124). 

Areszt Amalrika, ponownie poprzedzony wieloma rewizjami i prze-
śladowaniami, nastąpił w 1970 roku. Osadzono go najpierw w więzie-
niu butyrskim, gdzie, podobnie jak Bukowski w więzieniu władimir-
skim, uczył się skrupulatnie języka angielskiego. Z punktu widzenia 
psychologii, czynność ta wypełniała nie tylko funkcję kompensacyjną 
za utraconą wolność, ale stwarzała w miarę bezpieczną niszę na schro-
nienie się i ucieczkę od radzieckiego absurdu. 

25 maja 1970 roku wydział śledczy Prokuratury ZSRR ogłosił po-
stanowienie o pociągnięciu Amalrika do odpowiedzialności karnej 
w charakterze oskarżonego na mocy artykułu 190 kodeksu karnego 
RSFSR. Obciążono go za napisanie Niechcianej podróży na Syberię, 
Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?, artykułu Malarstwo 
rosyjskie ostatniego dziesięciolecia oraz za wywiady dla zachodnich 
rozgłośni radiowych. Chciano także zastosować wobec niego etykietkę 
dwulicowca: takiego, który dla ZSRR pisał jedno, a dla potrzeb Za-
chodu – drugie. Ostatecznie jednak zrezygnowano z „dwulicowca” na 
rzecz „niedouczonego obywatela”, który sam nie rozumie, co pisze. 
14 września 1970 roku uzupełniono akt zamknięcia śledztwa wstępne-
go, wypełniając go (odnoszącymi się do Amalrika i jego twórczości) 
wyrażeniami typu: „bezsensowne sytuacje”, „złośliwe insynuacje”, 
„niedorzeczna idea”, „nikczemne wymysły”, „złośliwe wywiady” itp.

Mimo nacisków ze strony bolszewickich władz Amalrik nigdy nie 
wyrzekł się swej twórczości, więcej, pragnął przekazać całemu światu 
prawdę o zbrodniczym systemie: „nastąpił moment, kiedy odczułem 
konieczność, aby powiedzieć wszystko, co myślę o tym odrażającym 
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reżimie. Chciałem szczególnie przedstawić prostą, ale ważną sprawę: 
sowieckie imperium, przy całej jego sile i chełpliwości, nie jest wiecz-
ne. Czułem się jak chłopiec, który pragnie wykrzyknąć: «Król jest 
nagi!»” (Notatki dysydenta, s. 107). 

W aktach „sprawy Amalrika” znalazły się również popierające jego 
działalność dysydencką i twórczą listy, zarówno z kraju, jak i z zagrani-
cy. Otuchy dodawali mu wykształceni i prości obywatele Rosji, a nawet 
kalifornijscy uczniowie, którzy mimo dokładnej lektury Czy Związek 
Sowiecki przetrwa do roku 1984? nie chcieli uwierzyć (tak samo jak 
przedtem ich ojcowie) w istnienie kolosa na glinianych nogach. 

Sąd nad Amalrikiem (będący karykaturą prawa i prawodawstwa) 
odbył się w Swierdłowsku, nie w stolicy. Było to jasnym dowodem wy-
cieku informacyjnego na Zachód i przybierania barw ochronnych przez 
władze radzieckie, obawiające się zbytniego nagłaśniania procesów dy-
sydenckich. W swoim ostatnim słowie Amalrik ponownie daje przykład 
odwagi i ironicznego stosunku do wyblakłej utopii. Przytoczmy ten 
jego wywód jako akt prawdziwie pojmowanego patriotyzmu z jednej 
strony i obnażenie fałszu ideologii komunistycznej – z drugiej: „Jeśli 
średniowieczną walkę z heretyckimi ideami można było częściowo tłu-
maczyć fanatyzmem religijnym, to wszystko, co dzieje się teraz, można 
tłumaczyć tylko i wyłącznie tchórzostwem reżimu, który dopatruje się 
niebezpieczeństwa w rozpowszechnianiu wszelkiej myśli, wszelkiej 
idei, obcej biurokratycznej górze (...). Właśnie strach przed wypowie-
dzianymi przeze mnie myślami, przed tymi faktami, które przytaczam 
w swoich książkach, zmusza tych ludzi do posadzenia mnie na ławie 
oskarżonych niczym przestępcy kryminalnego. Ten strach osiąga takie 
rozmiary, że bali się nawet sądzić mnie w Moskwie i przywieźli tutaj, 
licząc na to, że tu mój proces mniej zwróci uwagę (...). Moje książki nie 
będą gorsze z powodu tych ordynarnych epitetów, jakimi je tu obrzu-
cono. Wypowiadane przeze mnie poglądy nie staną się mniej słuszne 
dlatego, że ja będę za nie siedział kilka lat w więzieniu. Przeciwnie, 
może to tylko zwiększyć siłę moich przekonań (...). Ani urządzane 
przez reżim «polowania na czarownice», ani ich szczególny przykład 
– ten proces, nie wzbudzają we mnie najmniejszego szacunku czy choć-
by strachu. Rozumiem zresztą, że podobne procesy obliczone są na to, 
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żeby wielu nastraszyć, i wiele osób da się nastraszyć – a mimo to sądzę, 
że rozpoczęty proces ideowego wyzwalania się jest nieodwracalny”40.  

Przekazane poza mury więzienia powyższe słowa Amalrika są właś-
nie najdobitniejszym potwierdzeniem nieodwracalności „procesu ideo-
wego wyzwalania się”, a jednocześnie murszenia systemu, chylenia 
się ku upadkowi reżimu komunistycznego. Atmosfera strachu i terroru 
(najsilniejsza w latach stalinowskich) zaczyna być wypierana przez po-
czucie odpowiedzialności ludzi za swoje życie i za życie kraju, psycho-
logia buntownika zastępuje panującą dotąd psychologię niewolnika. 
Podsądny (podobnie jak to było wcześniej w wypadku Siniawskiego 
i Daniela) nie kaja się, nie przyjmuje postawy pokutnika, ale z odwagą 
wyraża swe poglądy. 

Sąd nad Amalrikiem nazwany został „konferencją energetyków”. 
Jak to było w zwyczaju radzieckim, władze, chcąc stworzyć pozory 
demokracji i uczestnictwa narodu w życiu państwa, zaimprowizowały 
możliwość udziału publiczności w rozprawie sądowej. Zorganizowano 
w tym celu pokaźną grupę mężczyzn, którzy na lotnisku w Swierdłow-
sku przywitani zostali ustalonym hasłem – pytaniem płynącym z głoś-
ników: „Towarzysze! Kto z was przybył na konferencję energetyków?” 
(Notatki dysydenta, s. 196). 

Jednak ani prezentowana przez pisarza odwaga, ani powolna ero-
zja systemu nie mogły wpłynąć na zmianę stanowiska władz wobec 
niepokornych. Amalrik skazany zostaje na trzy lata pobytu w łagrze 
o zaostrzonym reżimie. Wyrok odbywa na Kołymie. Przed przybyciem 
do obozu zapada na zapalenie opon mózgowych, ociera się o śmierć, 
choroba pozostawia jednak ślady w postaci chronicznego bólu głowy 
i ciągłego zmęczenia. 

Nie uniknął Amalrik także nagonki prasowej, która zarówno w jego, 
jak i w wielu podobnych mu wypadkach ujawnić miała rzekomą bez-
sensowność oporu i nicość tych, którzy sprzeciwiali się jedynemu 
w świecie państwu robotników i chłopów. 17 grudnia 1970 roku „Praw-
da” zamieściła artykuł pod znamiennym tytułem Nędza antykomunizmu 
(Нищета антикоммунизма), zaczynający się, jak większość publika-

40  Cyt. za: Słownik dysydentów, http://www.karta.org.pl/Biogram1.asp?Kategoria 
ID=34&ProduktID=38, s. 2.
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cji tego rodzaju, od wzniosłych słów sekretarza rejonowego komitetu 
partii o burzliwym wzroście materialnych sił Związku Radzieckiego. 
Potem z dezaprobatą wspominano o „agentach imperialistycznych wy-
wiadów”, „szacownych profesorach dezinformacji”, „sprzedajnych 
pismakach prasy burżuazyjnej”, „zaoceanicznych biesach”... Artykuł 
kończył się zapewnieniem, iż radzieccy obywatele zwiększają politycz-
ną czujność, co powinni wziąć pod uwagę organizatorzy i wykonawcy 
antyradzieckiej dywersji ideologicznej. 

Celem artykułu było ustanowienie wytycznych, dotyczących sto-
sunku ogółu obywateli do przyznanej Sołżenicynowi Nagrody Nobla,  
aresztu Amalrika i mającego wkrótce nastąpić aresztowania Bukow-
skiego. O samym Amalriku autor publikacji, niejaki I. Aleksandrow 
(pod tym pseudonimem ukrywał się „główny ideolog” – Michaił Su-
słow), pisał: 

Weźmy na przykład jakiegoś A. Amalrika, którego „Washington Post” obdarza 
mianem „historyka” i autora „wspaniałych” utworów... Niemal każdego dnia 
Amalrik obijał progi karmiących go, zagranicznych placówek, podsuwając ich 
gospodarzom oszczercze słuchy i plotki, z których potem lepiono „wiarygodne 
korespondencje”. Z tych właśnie pogłosek i plotek żądni antyradzieckich wy-
stąpień zachodni wydawcy spreparowali dwie książki, z których jedną narzu-
ca się obecnie czytelnikowi amerykańskiemu w cenie 6 dolarów i 95 centów. 
I właśnie to ostatnie – dolary – przyciąga najbardziej Amalrika. 
(Notatki dysydenta, s. 200; wyróżnienie cytatu kursywą – Amarlik). 

Tego typu artykuły prowadziły do tego, iż statystyczny radziecki 
obywatel, kierowany psychologią niewolnika i hasłem: „niech będzie 
gorzej, byle po równo”, patrzył na Amalrika i jemu podobnych jako na 
sprzedawczyków i zdrajców. 

Cierpiąc w łagrze głód i poniżenia, Amalrik żył tylko nadzieją 
opuszczenia obozowej zony po odbyciu wyroku. Jednak i jego dotyka, 
powszechna w tamtych czasach, procedura przedłużania kar. Wszczę-
to przeciw niemu sprawę karną, oskarżając go o rozpowszechnianie 
w miejscach pozbawienia wolności informacji wpływających destruk-
cyjnie na ustrój radziecki. Ponownie więc inkryminowano mu artykuł 
190 kodeksu karnego ZSRR. 

Na przestrzeni krótkiego okresu, od 22 maja do 4 czerwca 1973 
roku, Amalrika poddano czterem przesłuchaniom i czterem konfron-
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tacjom. Skarżenie oparto jedynie na zeznaniach więźniów – dobrowol-
nych bądź zwerbowanych siłą donosicieli. Datą końcową dla większo-
ści zeznań był sierpień 1972 roku. Śledczy nie dysponowali żadnymi 
listami, artykułami ani oświadczeniami Amalrika, który, jak sam przy-
znawał, bał się cokolwiek pisać w łagrze. Pierwszym „źródłem” zeznań 
był zapis wywiadu, jakiego Amalrik udzielił rozgłośni radiowej CBS. 
Na tej podstawie śledczy instruował donosicieli, wychodząc z założe-
nia, że jeśli można o czymś powiedzieć zagranicznemu  koresponden-
towi, to można to samo powtórzyć w obozie. Drugim „źródłem” była 
własna wyobraźnia zeków, podsycana pragnieniem usatysfakcjonowa-
nia władz obozowych. 

Ogólnie rzecz biorąc, oskarżenie sprowadzało się do następujących 
czynników: Amalrik twierdził, że w ZSRR istnieje dyktatura, państwo-
wy kapitalizm, nie ma swobód demokratycznych, naród znajduje się 
w nędznym położeniu materialnym, młodzież nie jest zdolna do po-
święceń, ustrój trzyma się tylko dzięki bogactwom naturalnym (choć 
taki stan nie może trwać długo), kraje socjalistyczne – „kolonie ra-
dzieckie” – tak jak republiki związkowe, nie są równoprawne. Dalej: 
z pogardą odnosił się do bohaterów II wojny światowej, żałując, że 
Związek Radziecki nie przegrał tej wojny, aprobował terytorialne rosz-
czenia Chin, wyśmiewał radziecką prasę i radio, twierdził, że partia 
komunistyczna nie cieszy się poparciem narodu, obrażał jej przywód-
ców, zwłaszcza Leonida Breżniewa. Ten ostatni argument, jak łatwo 
się domyślić, był ukoronowaniem oskarżenia. Nie trzeba dodawać, iż 
Amalrik zanegował wszystkie przypisywane mu wypowiedzi. 

Oczekując w więzieniu na kolejny wyrok, Amalrik zaczął czytać 
(dostępne w więziennej bibliotece) dzieła Marksa, chcąc zrozumieć, 
czy ponosi on odpowiedzialność za to, że w dobie radzieckiej miliony 
ludzi zostało osadzonych w łagrach. Dysydent rosyjski był porażony 
antyhumanizmem myśli marksowskiej, faktem, że dla Marksa nie ist-
niała jednostka jako całość, że rozpatrywana była jedynie jako część 
systemu. A przecież człowiek pragnie być jednostką, indywidualnością 
i narzucanie mu innej woli jest wbrew jego naturze. Gwoli obiekty-
wizmu Amalrik stwierdził, iż wiele spostrzeżeń Marksa jest trafnych, 
m.in. jest on wnikliwym krytykiem społeczeństwa, dobrym dziennika-
rzem, jego poglądy są bezlitosne, ale równocześnie jednostronne, a co 
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najbardziej zadziwia, to pragnienie, aby osobiste poglądy błądzącego 
i omylnego przecież człowieka przedstawiać jako podstawy wszech-
stronnej fi lozofi i. Wedle Amalrika, fi lozofi a marksistowska to racjona-
lizacja światopoglądu nie mitycznego proletariatu, ale uśrednionego 
obywatela, to „fi lozofi a żołądka” statystycznego przedstawiciela na-
rodu, dająca mu poczucie, że to właśnie on wraz z jego „interesami 
ekonomicznymi” jest mesjaszem. W tym właśnie tkwił relatywizm mo-
ralny nauczania Marksa, ideały i uniwersalne wartości zostają bowiem 
przez marksistów relegowane do jakiejś mitycznej przyszłości. Na co 
dzień, w bieżącej chwili komuniści wyznają cyniczny i bezwzględny 
relatywizm społeczny41. Co więcej, na Zachodzie, zdaniem dysydenta 
rosyjskiego, niemal wszyscy są marksistami – jeśli nie z samej nazwy, 
to na pewno na mocy typu myślenia, dlatego że wszyscy prawie tamtej-
si obywatele jednym głosem powiedzą, iż warunki materialne określają 
pozostałe sfery życia – stąd, według Amalrika, wzięła się idea konwer-
gencji ZSRR z Zachodem. 

Na skutek trwającej 117 dni (wliczając 70 dni sztucznego dokarmia-
nia) głodówki, karę łagru zamieniono Amalrikowi na trzyletnie zesła-
nie do Magadanu. Niemałą rolę odegrały w tej sprawie głosy światowej 
opinii publicznej. Z Uniwersytetu  Harvarda (w nadziei na zamianę 
obozu na emigrację) przyszło dla Amalrika zaproszenie, aby wykładał 
tam na wydziale historii. Güzel zwróciła się też do Międzynarodowego 
Kolegium Prawników z prośbą, aby jej mężowi umożliwiono wybór 
adwokata; kopia tego listu trafi ła do zagranicznych korespondentów, 
którzy z kolei odczytali ją w „Głosie Ameryki”. Ponadto w USA po-
wstał w obronie Amalrika Komitet Pisarzy i Wydawców. 

Na czas zesłania do Magadanu przypada próba nawiązania dialo-
gu Amalrika z władzą. Nie bez znaczenia była tutaj presja wywierana 
przez KGB: zarówno władzy, jak i organom bezpieczeństwa zależało 
na wzbudzeniu i u Rosjan, i na Zachodzie przekonania, że złagodzenie 
kary dysydenta to nie rezultat światowej opinii publicznej, ale wyraz 
szlachetności partii z jednej strony i pójścia na ustępstwa Amalrika 
– z drugiej. List Amalrika, adresowany do prezydium Rady Najwyż-

41  Na ten temat zob. więcej: J.M. Bocheński, Lewica. Religia. Sowietologia, War-
szawa 1996, s. 288–292.
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szej ZSRR, zawiódł jednak oczekiwania komunistycznych władców 
i w swej istocie swej mógł posłużyć za pretekst dla kolejnego wyroku. 
Dysydent nie zamierzał tłumaczyć się ze swoich „win”, ale przedstawił 
w sposób klarowny sytuację międzynarodową i wewnętrzną ZSRR oraz  
zaproponował kilka dróg wyjścia z jawnego, jego zdaniem, kryzysu. 

O trafności sądów Amalrika świadczy dzisiaj choćby fakt, iż Martin 
Malia jeden z rozdziałów swojej książki o historii ZSRR, zatytułowa-
ny znamiennie I przyszło im zapłacić rachunek. Breżniew i komunizm 
nomenklatury 1964–198242, rozpoczął właśnie od słów Amalrika, które 
w ten sposób przybrały formę swoistej dewizy, motta: 

Najwyraźniej znaleźliśmy się w ślepej uliczce, gdzie pojęcie władzy nie jest 
związane ani z doktryną, ani z osobą przywódcy, ani z tradycją, a tylko z wła-
dzą jako taką.
To oczywiste, że jedynym celem takiego reżimu, przynajmniej w polityce we-
wnętrznej, jest przetrwanie... taki reżim nie chce przywrócić stalinizmu, nie 
chce prześladować intelektualistów, ani też nie chce udzielać braterskiej po-
mocy tym, którzy o nią nie proszą. Chce tylko, aby nic się nie zmieniło, aby 
uznawano autorytet władz, aby intelektualiści się uciszyli i aby systemem nie 
wstrząsały jakieś niebezpieczne czy nieprzewidziane reformy. Taki reżim nie 
atakuje, on się broni. Jego motto brzmi: Nie rusz nas, a my nie ruszymy ciebie 
(wyróżnienie cytatu kursywą – Amarlik43). 

Powyższy fragment eseju Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 
1984? mógłby posłużyć jako streszczenie wspomnianego listu Amalri-
ka. Autor wskazuje  w nim na powolne chylenie się systemu ku upad-
kowi, na wyczerpywanie się siły „katechizmu wiary”, jaką była ideo-
logia komunistyczna, na pragnienie równie „zmęczonych” jak system 
rządzących zachowania status quo, a przez to niebezpiecznej stagnacji, 
bezruchu, martwoty. Z tego wszystkiego wypływa zaś fakt, iż wszyst-
kie instytucje powołane do życia w latach 30. i 40. do 1960 roku wy-
czerpały swe możliwości, a następnie zaczęły się załamywać.   

List Amalrika do władz, będący już dzisiaj dokumentem tamtych 
czasów, zaczyna się od odmowy pokajania się. Przyjęcie takiej posta-

42  M. Malia, Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 
1917–1991, tłum. M. Hułas, E. Wyzner, Warszawa 1998, s. 387.

43  A. Amalrik, Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?, cyt. za: M. Malia, 
op.cit., s. 387.
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wy byłoby dla dysydenta rosyjskiego zaprzeczeniem człowieczeństwa, 
wyrażającego się m.in. przez godność. Idzie więc tutaj pisarz za wska-
zaniami personalizmu chrześcijańskiego, podkreślającego, iż racją bytu 
ludzkich działań jest ostatecznie osoba jako byt w sobie i dla siebie, jako 
byt-cel, a nie środek do celu44. Świetnie tę myśl o ludzkiej godności jako 
celu wszelkiego postępowania wyraził, przywoływany już wcześniej, 
Immanuel Kant, określając człowieka jako cel sam w sobie45. 

Po podkreśleniu znaczenia jednostki ludzkiej przechodzi Amalrik 
do przedstawienia innych istotnych spraw, zaznaczających mocno swą 
problematyczną obecność na terenie ZSRR. Należą do nich: 1. sprawa 
Chin i złożonych kontaktów tego państwa ze Związkiem Radzieckim; 
2. problem Niemiec i szerzej – Europy Wschodniej; 3. USA i walka 
o wpływy w Trzecim Świecie; 4. gospodarka; 5. skostnienie metod rzą-
dzenia i zarządzania; 6. klasa „specjalistów” i wymiana informacji; 7. 
nacjonalizm; 8. rozczarowanie młodzieży radzieckiej; 9. próżnia ideo-
logiczna.

Wiele z tych czynników omówionych zostanie w późniejszej 
(zwłaszcza emigracyjnej) publicystyce Amalrika, już jednak w tym 
miejscu należy zwrócić uwagę na najbardziej palące kwestie. Jeśli więc 
chodzi o Chiny, to pojawił się tutaj problem zagrożenia ze strony tego 
państwa dla ZSRR. Na granicy z ChRL – najdłuższej międzypaństwo-
wej granicy świata – znajdowała się stale 1/3 sił Armii Radzieckiej46. 
Chiny jednak same stały się autorem własnej porażki, która przybrała 
formę gwałtownych zamieszek znanych jako rewolucja kulturalna lat 
1966–1969. Ten epizod spowodował utratę wiarygodności Chin jako 
rywalizującego modelu rewolucji, osłabił ich gospodarkę oraz zmniej-
szył szansę na osiągnięcie pozycji światowego mocarstwa47. Jak nad-
mienia Mieczysław Smoleń, już wkrótce po przejęciu władzy Breżniew 
starał się przełamać impas w stosunkach z Chinami, wszelako pełną 
normalizację stosunków z tym krajem udało się Moskwie osiągnąć do-
piero po śmierci Mao Tse-tunga w 1976 roku48. 

44  M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne..., op.cit., s. 140.
45  I. Kant, op.cit., s. 211.
46  J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2002, s. 203.
47  Por. M. Malia, op.cit., s. 411.
48  M. Smoleń, Historia Rosji [w:] Rosjoznawstwo..., op.cit., s. 88.
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Nie mógł Amalrik nie zwrócić uwagi na decentralizacyjne dąże-
nia Europy Wschodniej i zmierzanie państw byłych „demoludów” 
do względnej choćby samodzielności, a później – nawet niepodległo-
ści. Największe znaczenie przypisywał pod tym względem dysydent 
rosyjski Czechosłowacji, Węgrom i Polsce. Powstanie na Węgrzech 
w 1956 roku, wydarzenia w Czechosłowacji w 1968 roku oraz rodzący 
się i przybierający na sile polski ruch wolnościowy kazały mu wierzyć 
w konieczność zmian w radzieckiej polityce międzynarodowej. Jego 
zdaniem, siłowe utrzymywanie w orbicie wpływów krajów, które tego 
nie chcą, jest kolejnym dowodem świadczącym przeciw ekspansjoni-
stycznym zakusom ZSRR. 

Z ekspansjonizmem, tym razem już  ideologicznym, wiązała się 
walka między ZSRR i USA o wpływy w krajach Trzeciego Świata. 
Stąd jednym z priorytetów polityki zagranicznej było wykorzystywanie 
rewolucyjnych i narodowowyzwoleńczych ruchów w Trzecim Świe-
cie dla wzmocnienia prestiżu Związku Radzieckiego kosztem Stanów 
Zjednoczonych. Było to w odczuciu Związku Radzieckiego jego misją, 
którą winien wypełniać jako światowy przywódca rewolucji i jako su-
permocarstwo. Zaniechanie możliwości skorzystania ze sprzyjających 
okoliczności za granicą osłabiłoby wpływy radzieckie na całym świe-
cie oraz zmniejszyłoby konieczność społecznej i ideologicznej mobili-
zacji wewnątrz kraju. Nieustająca walka z „imperializmem” była, tak 
jak zawsze, nieodzowna do utrzymania równowagi wewnętrznej pań-
stwa partyjnego49. 

Kolejnym istotnym problemem, na który Amalrik zwrócił uwagę 
w swym liście do bolszewickich rządzących, jest gospodarka. Wieś 
rosyjska na skutek kolektywizacji, klęsk żywiołowych, stałego niedo-
inwestowania i braku rąk do pracy trzymała się właściwie tylko dzięki 
działkom przyzagrodowym, a studentów, nauczycieli, urzędników stale 
wykorzystywano do prac polowych. Nie będzie więc przesadą stwier-
dzenie, iż wieś umierała. Nie lepiej miała się sytuacja w miastach. 
Ogromne sumy wydawano na zbrojenia i podbój kosmosu, podczas gdy 
potrzeby konsumentów – statystycznych obywateli – nigdy nie były 

49  Zob. M. Malia, op.cit., s. 409.
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zaspokajane. Sposobem na życie stała się kolejka50 oczekujących na 
towary defi cytowe, a ponieważ defi cytowy był niemal każdy produkt, 
to kolejki wegetujące przed sklepami były widokiem powszechnym. 
Wzrastało niezadowolenie ludności, a przetrwanie zapewniała, przy-
bierająca wówczas monstrualne rozmiary, „szara strefa”. W związku 
z powyższym Joachim Diec odnotował: „Cechą charakterystyczną nie 
tylko tego okresu, lecz całej gospodarki radzieckiej było nierównomier-
ne zaopatrzenie kraju w żywność i niektóre inne artykuły konsumpcyj-
ne. O ile chleb, nabiał i ryby były dostępne na całym obszarze ZSRR, 
o tyle mięso i owoce pojawiały się na półkach sklepowych głównie 
w Moskwie i Leningradzie. Pracownicy gospodarstw rolnych byli w tej 
sytuacji zmuszeni stać się drobnymi producentami towarów na potrze-
by własne i czarnego rynku, który istniał przez cały okres radziecki. 
Rynek ten nie obejmował wyłącznie żywności, chociaż ona właśnie sta-
nowiła główny substrat towarowy nielegalnego handlu wewnętrznego. 
Zdaniem niektórych, owa szara strefa dała podwaliny pod rodzącą się 
przedsiębiorczość okresu postradzieckiego”51.

O skostnieniu rządów radzieckich pisze się dziś dużo. Amalrik był 
wszakże jednym z pierwszych wnikliwych obserwatorów, który zauwa-
żył i opisał to zjawisko. Otóż, mało optymistyczny obraz zmierzchu 
komunizmu stanowił odzwierciedlenie stanu ciała i ducha ówczesnych 
władców bolszewickich, których najbardziej wyrazistą personifi kacją 
był Leonid Breżniew: niedołężny, marionetkowy starzec, poruszający 
się tylko dzięki impulsom z zewnątrz i niepotrafi ący wymówić trud-
niejszych słów. Nieprzypadkowo więc czasy te nazwano okresem stag-
nacji i gerontokracji. Na szczytach hierarchii partyjnej nie myślano ani 
o zbyt gwałtownych mechanizmach restalinizacyjnych, ani też o refor-
mach. Chciano jak najdłużej utrzymać stan istniejący. Zapanował bez-
ruch, apatia i marazm. 

Związana z tym była, stanowiąca kolejny punkt rozważań Amal-
rika, pustka ideologiczna. Jak zauważył Józef Smaga: „Kłopotliwe 
oczywistości skłaniają ideologów KPZR od drugiej połowy lat 60. do 
rezygnacji z optymistycznej futurologii i poprzestania na uzasadnie-

50  W doskonały sposób zobrazował to W. Sorokin: W. Sorokin, Kolejka, tłum. 
I. Lewandowska, Gdańsk 2005.

51  J. Diec, Gospodarka Rosji [w:] Rosjoznawstwo..., op.cit., s. 433.
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niach stanu faktycznego, określanego odtąd mianem «wysoko rozwi-
niętego (‘realnego’) socjalizmu». (...) Mnożenie uzasadnień dla tego, 
co jest – i rzekomo miało być – w zgodzie z «prawidłowościami roz-
woju dziejowego», stanie się odtąd dominującą cechą komunizmu jako 
ideologii i światopoglądu. Zrozumiałe, iż konsekwencją utraty moty-
wacji ideowej musiała się stać ekspansja militarna, zastępczo realizu-
jąca koncepcje komunizmu jako ustroju zwycięskiego, a poszerzanie 
granic imperium uznająca za dowód słuszności ideologii”52. W ten to 
sposób tracąca swoją tabuistyczną moc ideologia doprowadzała do po-
wolnej erozji, murszenia systemu. Nie można się już było oprzeć na 
wypowiadanych dotychczas z patosem, wzniosłych hasłach, ponieważ 
przekształciły się one w pusto brzmiące slogany, w słowa bez pokrycia. 
Wzrastająca świadomość narodu zaczęła odsłaniać fałsz i zakłamanie 
utopii. Zrozumiano, iż na terenie radzieckim ideologia dawno już prze-
stała być systemem poglądów, doktryną fi lozofi czną, że przemieniła się 
w technikę manipulacji ludzką świadomością. 

Z powolnym zmierzchem ideologii wiąże się, zasygnalizowana 
przez Amalrika, sprawa nacjonalizmu i ruchów narodowowyzwoleń-
czych. Nadal żywy jest mit państwa kapitalistycznego, rozdzielającego 
narody, trwoniącego ich żywotne siły, oraz państwa socjalistycznego 
– łączącego narody w bratnią wspólnotę. Na okres breżniewizmu przy-
pada jednak nasilone budzenie się świadomości narodowej. Dotyczy 
to zwłaszcza Ukrainy, Armenii, Gruzji i Litwy53. W republikach tych  
rośnie opór wobec języka rosyjskiego i rusyfi kacji postępującej dzięki 
powszechnemu nauczaniu w szkołach języka narodu hegemona. Innym 
zjawiskiem jest nasilanie się nacjonalizmu rosyjskiego, wyrosłego ze 
słusznego przecież przekonania, że naród rosyjski ucierpiał na skutek 
ideologii sowieckiej nie mniej niż inne narody. 

Państwo radzieckie stosuje różnorodne formy walki z ruchami na-
rodowymi: represje, aresztowania, łagry, szpitale psychiatryczne... 
Szczególnie bezlitośnie tępieni są nacjonaliści ukraińscy, litewscy 
i ormiańscy. Pod koniec lat 60. XX wieku kultura rosyjska propaguje 
specyfi cznie pojmowany nacjonalizm – głosi się ideę szczególnej mi-

52  J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu..., op.cit., s. 208.
53  Zob. więcej: M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 302–308.
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sji Rosji, która zrealizowała się w rewolucji 1917 roku. To posunięcie 
miało jednak dla „centrum” odwrotny efekt: silnie akcentowany nacjo-
nalizm rosyjski znalazł odpowiednik w „nacjonalizmach lokalnych”. 
Amalrik wykazał się  w tym punkcie wyraźną dalekowzrocznością, bo, 
przypomnijmy, że to właśnie przybierające formę sił odśrodkowych 
ruchy narodowościowe staną się jednym z najsilniejszych węzłów gor-
dyjskich przyszłego animatora pieriestrojki – Michaiła Gorbaczowa. 

W każdych czasach, a szczególnie w dobie kryzysu, chaosu i zała-
mania się hierarchii wartości, wyjątkową rolę w budowaniu społeczeń-
stwa przypisuje się tym, którzy dopiero zaczynają w sposób świadomy 
wstępować na arenę życia społeczno-politycznego, a więc młodzieży. 
Nie dziwi zatem, że i Amalrik podjął tę kwestię, zwłaszcza iż problem 
ludzi młodych był żywy znacznie wcześniej, m.in. wśród przedstawi-
cieli tzw. literatury pozaobiegowej (nieakceptowanej przez radziecką 
cenzurę), sprzeciwiających się postrzeganiu młodych  jedynie jako bu-
downiczych świetlanego jutra.  Jako przykład można tu wymienić choć-
by Andrieja Płatonowa i jego antyutopię Wykop (Котлован), w której 
nakreślił postać inwalidy – Żaczewa i jego (sięgające okrutnych pro-
pozycji Piotra Tkaczowa) marzenia, aby unicestwić wszystkich lu-
dzi poniżej dwudziestego roku życia, albowiem do bram komunizmu 
będą mogli wkroczyć osobnicy nieskażeni „burżuazyjną” przeszłością. 
Śmierć Nastii z Płatonowowskiego utworu pokazuje jednak, iż komu-
nizm nigdy nie powstanie, gdyż budowanie na krzywdzie i mściwości 
to w istocie swej rujnowanie54. 

Ukazywany przez reprezentantów realizmu socjalistycznego55 mło-
dy bohater – heros oddany sprawie partii, niezłomny komsomolec – 
był zwykle postacią papierową, niepogłębioną psychologicznie i już 
choćby poprzez sam ten fakt udowadniał, że istnienie tego rodzaju 
socrealistycznego wzorca jest niemożliwe. Zaświadczyli to tacy niepo-
korni wobec władzy pisarze, jak na przykład Sołżenicyn, Maksimow, 
Władimir Wojnowicz, podkreślając, że odcięcie młodego człowieka od 

54  Na ten temat zob. więcej: K. Duda, Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku, 
Kraków 1995.

55  Na temat realizmu socjalistycznego zob. więcej: P. Fast, Realizm socjalistyczny 
w literaturze rosyjskiej. Doktryna, poetyka, konteksty, Kraków 2003.
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tradycji, religii, od korzeni, kończyło się jego wynaturzeniem, pozba-
wieniem go jądra człowieczeństwa.

W okresie prezentowanym przez Amalrika młodzież znajduje się 
w stanie próżni aksjologicznej. Minęła odwilż, pozwalająca młodym 
spojrzeć na Zachód i częściowo przejąć jego wzorce (przynajmniej 
jeśli chodzi o modę – jeansy, czy muzykę – „wywrotowy” jazz, rock 
and roll), państwo radzieckie nie ma już właściwie nic atrakcyjnego do 
zaoferowania młodemu obywatelowi, konformizm obiecuje zaledwie, 
i tak ograniczone, dobra materialne, bez zaspokojenia potrzeb ducho-
wych. Pozostaje więc pustka, którą wypełnić można biernym oczeki-
waniem, buntem bądź jawnym sprzeciwem wobec panoszącego się zła. 
Te różne postawy młodzieży doby breżniewizmu doskonale zilustro-
wał Jurij Drużnikow w powieści Anioły na ostrzu igielnym (Ангелы 
на кончике иглы). Badacz twórczości Drużnikowa, Lucjan Suchanek, 
zauważa: „Konfl ikt pokoleń w ujęciu Drużnikowa sprowadza się do 
płaszczyzny etycznej, gdy człowiek staje wobec drugiego człowieka 
w kontekście wartości. W wypadku spotkania ojca i syna chodzi o wzór 
moralny, który powinien pozwalać kształtować się na podobieństwo 
osoby już zbudowanej. Między Igorem i Borysem Makarcewami nie 
dochodzi jednak do dialogu etycznego, reprezentują bowiem odmienne 
postawy. Ojciec jako wzór nie tylko nie zostaje zaakceptowany, lecz 
więcej: zostaje odrzucony, gdyż Bob nie potrafi  zobaczyć w nim czło-
wieka. Nie może otworzyć się na jego świat, ponieważ reprezentuje on 
antywartości, zrodzone w eksperymencie ideologicznym. Borys nie jest 
jednak w stanie przeciwstawić mu wyższej formy wartości etycznych 
i dlatego wybiera niszę mało aktywną. Sprzeciw wobec świata repre-
zentowanego przez ojca przyjmuje u niego postać prymitywnego hedo-
nizmu, a także ucieczki od obowiązku i próby budowania egzystencji 
bogatej duchowo”56. 

I wreszcie ostatni problem, na który zwraca uwagę Amalrik, mia-
nowicie wymiana informacji. Związek Radziecki, jak wiadomo, był 
krajem gigantycznej sekretności i przeciwnikiem rzetelnego obiegu in-
formacji. Z jednej strony blokowano wyciek informacji z ZSRR (m.in. 
dzięki temu wielu lewicujących intelektualistów wierzyło, iż państwo 

56  L. Suchanek, Anioły, biesy..., op.cit., s. 132.
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robotników i chłopów zostało zbudowane), z drugiej – napływ wiado-
mości do ZSRR, mający na celu odcięcie „idealnego państwa Utopii” 
od wpływów „zgniłego” Zachodu. Władze bolszewickie doskonale 
zdawały sobie sprawę, do czego może doprowadzić uchylenie zasłony 
tajemniczości. Stało się tak na przykład po II wojnie światowej, gdy 
jeńcy wojenni byli naocznymi świadkami faktu, iż życie w komuni-
stycznym raju jest nieporównanie gorsze od egzystencji w krajach za-
chodnich. Obywatele Kraju Rad nie mogli być środowiskiem opinio-
twórczym, gdyż ze względu na elitarność nauczania języków obcych 
mieli ograniczony dostęp do prasy obcojęzycznej, natomiast zachodnie 
rozgłośnie radiowe były zagłuszane, a za ich słuchanie groziły surowe 
kary. Nie bez znaczenia było tutaj również działanie cenzury, nakazu-
jącej, „co” i „jak” należy publikować zgodnie z doktryną i obowiązu-
jącym aktualnie kursem partii. Dziennikarze pozbawieni byli własnej 
inicjatywy, a odbiorcy publikatorów stawali się jedynie konsumentami 
posegregowanych wiadomości, zatracając przy tym możliwość kreo-
wania własnego zdania i wygłaszania komentarza. Nie trzeba doda-
wać, iż wszystko to prowadziło do atrofi i wolności. Aleksy Awdiejew 
zauważa: „Istniały stale aktualizowane indeksy, do których wnoszono 
tematy i informacje, które nie mogły być podawane do powszechne-
go informowania. Komunikaty naruszające indeksy były wycofywane 
lub modyfi kowane przed ich opublikowaniem. Za rozpowszechnianie 
informacji zakazanych groziły kary administracyjne do wieloletnich 
wyroków więzienia włącznie. Rola dziennikarzy ograniczała się do 
przekazywania informacji i interpretacji narzuconych z góry, do wyra-
żania «słusznych ideologicznie» opinii i gloryfi kowania przywódców 
partyjnych, niezależnie od ich rzeczywistych zasług i wartości”57. 

Sytuacja w sferze środków masowego przekazu zaczęła się stop-
niowo zmieniać wraz z rozwojem ruchu dysydenckiego i powstaniem 
samizdatu. Dzięki temu ostatniemu swą działalność rozpoczęły poza-
cenzuralne, podziemne wydawnictwa i czasopisma, informujące swych 
odbiorców w sposób obiektywny o łamaniu praw człowieka w ZSRR, 
o prześladowaniach i represjach. Coraz częściej zaczęto czerpać wiado-
mości z zachodnich rozgłośni radiowych. Niepoślednią rolę w kształ-

57  A. Awdiejew, Środki masowego przekazu [w:] Rosjoznawstwo..., op.cit., s. 442.
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towaniu wolnej opinii publicznej odegrał, jak już wspominano, właśnie 
Amalrik. 

Znamiennym faktem jest, że kilka miesięcy przed próbą nawiązania 
przez Amalrika kontaktu z władzą ukazał się drukiem na Zachodzie List 
do przywódców Związku Radzieckiego (Письмо вождям Советского 
Союза) Sołżenicyna58. Zgadzając się  z noblistą rosyjskim w kwestii 
wzajemnych relacji ZSRR i Chin, konieczności odejścia od ideolo-
gii komunistycznej i zreformowania radzieckiej gospodarki, Amalrik 
stanowczo sprzeciwił się, lansowanej przez Sołżenicyna, teorii zanie-
chania postępu, a przede wszystkim opowiedział się za koniecznością 
otwarcia się na Zachód, zbliżenia Rosji z państwami zachodnimi, ro-
zumianego jako wyjście z izolacji. O ile Sołżenicyn wypowiadał się 
z punktu widzenia słowianofi lów, o tyle Amalrik konsekwentnie wystę-
puje jako okcydentalista59. 

Jak wiadomo, ani głos Sołżenicyna, ani Amalrika nie został przez 
władze usłyszany. Wiemy przecież, iż celem każdego dialogu powinna 
być prawda, a komunistyczni władcy hołdowali jedynie prawdzie selek-
tywnej, wybiórczej, opartej na pragnieniu zachowania własnych przywi-
lejów i korzyści, wszak, jak słusznie zauważa Józef Tischner: „Rzetelny 
dialog sprawia prawdziwe rewolucje w życiu ludzi i społeczeństw. On 
jest jak wpuszczenie światła w mrok piwnicy. Bardzo często porównuje 
się prawdę do światła, które «oświeca każdego na ten świat przycho-
dzącego». Dialog – wnosząc światło – odsłania prawdę. Innymi słowy: 
przywraca rzeczom i sprawom ich właściwy wygląd” 60. Na tak rozumia-
ny dialog wówczas, w latach 70., było jeszcze za wcześnie.  

Przy okazji obu Listów uwidocznił się jednak stosunek Amalrika do 
Sołżenicyna, po raz kolejny zaświadczając, że ten ostatni był postacią 
kontrowersyjną i nikogo nie pozostawiał obojętnym. Dość przypomnieć 
jego ideowe spory z  Sacharowem,  Maksimowem czy Siniawskim. 
Amalrik cenił noblistę jako osobowość mężnie przeciwstawiającą się 
nieludzkiemu systemowi, jako pisarza, ale nie zgadzał się z nim jako 
z ideologiem. Zdając sobie z jednej strony sprawę ze schematyczności 

58  Pisze o tym L. Suchanek: L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn..., op.cit., 
s. 100–105.

59  Por. L. Suchanek, Amalrik..., op.cit., s. 40.
60  J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus, Kraków 2005, s. 21.
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powyższego podziału – jako że opór wobec reżimu jest nieoddzielny 
od Sołżenicynowskich książek, a książki od ideologii – Amalrik z dru-
giej strony rozpatruje ów podział jako obiektywny, gdyż Sołżenicyn 
ukształtował się najpierw jako bojownik, potem zaś jako pisarz, a na 
samym końcu jako ideolog. 

Amalrik z szacunkiem odniósł się do Jednego dnia Iwana Deniso-
wicza (Один день Ивана Денисовича), choć po jego pierwszej lekturze 
niesłusznie wpisał twórczość noblisty w neonarodnicką sztampę. Jego 
podejście zmieniło się nieco po zapoznaniu się z utworami Oddział 
chorych na raka (Раковый корпус) i Krąg pierwszy (В кругу первом), 
ale, jego zdaniem, wszystkie dzieła Sołżenicyna cechuje prowincjona-
lizm. Amalrik przyznaje, że Sołżenicyn obdarzony jest nie tylko talen-
tem, ale także kulturą, pracowitością i ogromną siłą woli, lecz brak mu 
sceptycznego stosunku do siebie samego, a zdolność do tworzenia jaw-
nie dominuje u niego nad zdolnością odbioru. 

Kategorycznie odrzucił Amalrik, wysuwany przez wielu oponentów 
Sołżenicyna, zarzut, iż sprzeciw wobec systemu ujawnił dopiero po od-
rzuceniu kolejnych jego książek przez cenzurę i gdyby władza poszła 
na pewne ustępstwa, to obie strony z pewnością osiągnęłyby kompro-
mis. Dla Amalrika jest to oszczerstwo, gdyż, jak wiadomo, w owym 
czasie Sołżenicyn był już w trakcie przygotowywania ostatecznej wer-
sji Archipelagu GUŁag (Архипелаг ГУЛаг) – jednego z najbardziej 
wiarygodnych dokumentów, świadczących przeciw reżimowi. Wygła-
szając własne zdanie, Amalrik stwierdza, iż jedną z nielicznych wad 
Archipelagu... jest nieumiejętny dobór metody i technik pisarskich: za-
równo fragmenty osobiste, jak i historyczne przeniknięte są nadmierną 
emocjonalnością, skąd bierze się nuta nie tyle fałszu, ile braku dokład-
ności, niwelująca obiektywizm wymowy podtytułu Próba dochodzenia 
artystycznego (Опыт художественного исследования). Nie pisze też 
Sołżenicyn o początkach ruchu dysydenckiego w ZSRR, a zdaniem 
Amalrika walka o prawa człowieka stanowi ważne ogniwo sprzeciwu 
wobec totalitaryzmu. Sołżenicyn, według Amalrika, niesłusznie prze-
milczał też sprawę demonstracji 25 sierpnia 1968 roku na placu Czer-
wonym przeciw inwazji na Czechosłowację. To, że głosu nie zabrały 
wówczas takie „znamienitości”, jak Sołżenicyn czy Dymitr Szostako-
wicz, nie znaczy, że protest nie miał mocy oddziaływania.   
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Amalrik jest zdania, że zdobyta popularność dała Sołżenicynowi 
możliwość stałej walki. Jednakże, co odnotowano z goryczą, noblista 
nie brał udziału w demonstracjach, nie podpisywał listów zbiorowych, 
nie wstawiał się za nikim oprócz Żoresa Miedwiediewa. Walczył nato-
miast za pomocą swojej pisarskiej profesji. A to, że symbolem sprze-
ciwu stał się pisarz, wynikało z jednej strony z tradycji Rosji, a z dru-
giej – napawało nadzieją na podniesienie się z moralnego upadku grona 
radzieckich kaprali od literatury. Według Amalrika, Sołżenicyn był 
liderem opozycji moralnej, a nie politycznej i dlatego każdy widział 
w nim to, w co sam wierzył: walczący o prawa człowieka – obrońcę 
praw, pisarze – wroga cenzury, wierzący – bojownika o religię, neo-
słowianofi le – przedstawiciela „ducha rosyjskiego”, Gruzini czy Or-
mianie – obrońcę małych narodów, radykałowie – radykała, odrzucają-
cego wszelkie ustępstwa... I, co akcentuje Amalrik, dopóki Sołżenicyn 
przemawiał poprzez swe utwory, dopóty każdy występujący przeciw 
reżimowi mógł się utożsamiać z ideami noblisty. W tym miejscu Amal-
rik pozwala sobie na drobną złośliwość, twierdząc, że pod względem 
ideologicznym Sołżenicyn w istocie może być przez wszystkich po-
strzegany jako „swój”, bowiem, z iście młodzieńczą niecierpliwością, 
zaprezentował cały wachlarz ideologii: rewizjonizm, liberalizm, popu-
lizm, żeby w końcu znaleźć się wśród prawicowych słowianofi lów. Ale, 
co mocno akcentuje Amalrik, przechodząc z pozycji artysty na pozycje 
ideologa, Sołżenicyn nie mógł zadowolić wszystkich i jego dotychcza-
sowi zwolennicy zaczęli się zmieniać we wrogów, tak np. Amalrik był 
urażony Sołżenicynowskim określeniem ruchu demokratycznego jako 
„krzykliwego”, żądającego „tylko wolności”. Stąd Amalrik wysnuł 
wniosek, że dla Sołżenicyna wolność jest tymczasowym warunkiem, 
koniecznym dla zbudowania idealnego (również bez wolności) społe-
czeństwa. Dla Amalrika natomiast wolność była nieodzownym celem 
egzystencji, twierdził, że istnieje naprawdę dopóty, dopóki jest wolny, 
dopóki ma prawo wyboru. 

List do przywódców Związku Radzieckiego przypominał Amalriko-
wi Państwo i rewolucję (Государство и революция) autorstwa Lenina. 
W obu publikacjach, zdaniem Amalrika, występuje ta sama tendencja 
do niepodawania w wątpliwość tego, w co uwierzył sam autor, ta sama 
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zamiana całościowego opisu ideału przez cząstkowy, ta sama pogarda 
dla faktu, jak ów ideał realnie można osiągnąć.

„Zaniepokojony upadkiem duchowym Zachodu i jego destruktyw-
nym oddziaływaniem na Rosję, Sołżenicyn – jak zauważa Suchanek 
– widzi ratunek w zagospodarowaniu północno-wschodnich obszarów, 
które są jedyną nadzieją, że Rosji uda się uniknąć kryzysu zachodniej 
cywilizacji. Wymagać to będzie zmiany polityki globalnej, przestawie-
nia się z zadań zewnętrznych (...) na wewnętrzne. Muszą one objąć 
wszystkie dziedziny życia: zarówno opartą na płytkiej teorii ekono-
micznej gospodarkę (...), jak i całą sferę ducha: szkolnictwo, wycho-
wanie, kulturę, religię”61. Z pomysłami tymi nie zgadza się Amalrik, 
twierdząc, iż rejterada na północny wschód to jeden z najstarszych mo-
tywów historii rosyjskiej. W ten sposób, co z ironią podkreśla Amalrik, 
Rosjanie bronili swej niezależności względem Europy, czego skutkiem 
są męczące, podejmowane wciąż na nowo, próby dogonienia tego kon-
tynentu. Ale nawet zakładając, że Rosjanie przeniosą się na owe tereny, 
to przecież nie pozbędą się momentalnie swoich wad i przywar, tylko 
zabiorą je ze sobą, tak jak to się dzieje w wypadku chociażby emi-
grantów, tworzących na Zachodzie „Rosję w miniaturze”. Trudno jest 
bowiem uciec od samego siebie, od swego wnętrza. Amalrik wątpi rów-
nież, czy uda się te miejsca zasiedlić dobrowolnie, nawet gdyby na ten 
cel przeznaczono wszystkie fundusze poświęcone podbojowi kosmosu. 
Jedyną realną możliwością przesiedlenia okażą się więc siłowe depor-
tacje oraz łagry, a więc to,  przeciw czemu zawsze występował noblista. 

Amalrik zgadza się co do tego, że na Zachodzie następuje stopnio-
wy upadek woli. Uważa jednak, że świat i czas nie stoi w miejscu, świat 
nie jest czarno-biały, a komunizm nie jawi się już jedynym źródłem zła. 
Nie sądzi także, aby najskuteczniejszym środkiem walki z dyktaturą 
był osąd, czy lepsza jest jej lewicowa, czy też prawicowa odmiana. 
Autorytaryzm jest co prawda o wiele łagodniejszy od totalitaryzmu, 
ale Amalrik dodaje, iż nie należy się koncentrować się wyłącznie na 
własnej krzywdzie, trzeba jednocześnie wyzbyć się egoizmu i dostrzec 
cierpienie innych nacji.

61  L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn..., op.cit., s. 104.
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Inny punkt widzenia na wiele spraw nie stawia jednak obu dysyden-
tów rosyjskich na wrogich pozycjach. Jest to raczej próba nawiązania 
konstruktywnego dialogu, wymiany myśli, wydobycia się z chaosu ra-
dzieckiej nowomowy. Amalrik nigdy nie spotkał się z Sołżenicynem 
osobiście, ten ostatni nie odpowiedział na jego zarzuty, ale obaj udo-
wodnili, że jeśli chodzi o ich ojczyznę, to przyjmują postawę aktywną, 
działając dla dobra wspólnego. Poprzez swoje zaangażowanie zarówno 
Amalrik, jak i Sołżenicyn zniwelowali statyczność na rzecz aktywności, 
dynamizmu, przekraczania własnych słabości. Dynamizm ten, wedle fi -
lozofów, przejawia się w podwójny sposób: „(...) z jednej strony jest to 
zdolność dążenia do wartości, skierowania się na nie, otwartość w sto-
sunku do nich, z drugiej natomiast jest to fakt dopełniania się osobowe-
go dzięki uczestnictwu w nich”62. 

Chcąc nieco złagodzić swą nieustępliwą postawę wobec władz, 
Amalrik na rok przed końcem zesłania pisze cykl neutralnych w swej 
wymowie artykułów na temat rozwoju gospodarczego okręgu maga-
dańskiego. Nie zapobiegło to jednak dalszym naciskom ze strony orga-
nów bezpieczeństwa. Amalrik zmuszany jest do wyrzeczenia się swych 
książek (w zamian obiecują mu nawet czteropokojowe mieszkanie), 
a ponieważ stanowczo uchyla się od tego, to rezultaty nie dają  na siebie 
długo czekać. W styczniu 1975 roku, na cztery miesiące przed końcem 
zesłania, KGB „proponuje” dysydentowi, aby napisał podanie z prośbą 
o umożliwienie mu wyjazdu do ... Izraela. Propozycja ta była dla Amal-
rika groteskowa w swej wymowie z dwóch co najmniej powodów. Po 
pierwsze: nie zamierzał emigrować, po drugie – jego żona była muzuł-
manką. To posunięcie władz było jednak, jak się wydaje, przemyśla-
ne i wynikało z ówczesnej sytuacji politycznej. Należy pamiętać, że 
trzecia fala emigracji jest fenomenem przede wszystkim żydowskim. 
Punktem zwrotnym w kwestii emigracji stał się w 1970 roku proces 
grupy Żydów, aresztowanych na leningradzkim lotnisku i oskarżonych 
o zamiar porwania samolotu w celu ucieczki z ZSRR. Wyrok – dwie 
kary śmierci, dziewięć nakazów umieszczenia w łagrach – wzburzył 
światową opinię publiczną63. Państwo sowieckie postanowiło zezwo-

62  J. Majka, Moralna transcendencja człowieka przez wolność i miłość, „Collo-
quium Salutis” 1975, Nr 7, s. 42.

63  M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 114.
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lić na emigrację. Z tego ustępstwa władza zamierzała wyciągnąć jak 
najwięcej profi tów. I tak, Sołżenicyn został wyrzucony z kraju właśnie 
na fali emigracji żydowskiej. Nie dziwi zatem fakt, iż wielu, właśnie 
wówczas, przykleiło mu etykietkę „Żyda”. Odtąd Żyd stał się synoni-
mem dysydenta, a dysydent był utożsamiany z Żydem. Ten ostatni zaś 
uosabiał stałą potrzebę istnienia wroga, przeszkadzającego w budowa-
niu socjalizmu. 

Emigracja bądź wyrzeczenie się swoich utworów – taki był waru-
nek, który miał uchronić Amalrika przed trzecim wyrokiem, warunek, 
na który nikt obdarzony sumieniem nie mógł się zgodzić. Podejmując 
niezbędne środki ostrożności, tydzień przed końcem zesłania Güzel 
poleciała do Moskwy, aby w wypadku kolejnego aresztowania męża, 
bądź bardziej prawdopodobnego zatrzymania z powodu braku dowodu 
osobistego, zaalarmować przyjaciół – dysydentów i zagranicznych ko-
respondentów. 6 maja 1975 roku, w pierwszym dniu „wolności”, Amal-
rik odmówił przyjęcia zawiadomienia o uwolnieniu i odbyciu zesłania 
i w ten sposób został, jedynym bodaj na terenie ZSRR, obywatelem bez 
dokumentów. 

12 maja 1975 roku udało się Amalrikowi bezpiecznie wylądować 
w Moskwie. Tu jednak pisarz, nieskłonny do ugody z władzą, podda-
ny został dalszym szykanom. KGB otrzymał bowiem nowy instrument 
nacisku: konieczność zgody milicji na zamieszkiwanie w Moskwie. 
Wszyscy moskwianie osądzeni na mocy paragrafu 190, po powrocie 
z łagrów i zesłania, otrzymywali czasowy, a niektórzy nawet stały mel-
dunek – liczył na to także Amalrik, ale jego nadzieje okazały się płon-
ne. Najpierw uprzedzono go o obowiązku opuszczenia stolicy w cią-
gu trzech dni, w końcu, 4 lipca 1975 roku, odmówiono mu meldunku 
w moskiewskim mieszkaniu jego żony. Nie chciano mu wydać również 
aktualnego dowodu osobistego. 

Dostrzegając konsekwencje zagęszczającej się wokół pisarza at-
mosfery wrogości, małżeństwo Amalrików wyjeżdża do wsi Akułowo, 
gdzie znajdował się ich niewielki dom. Po przyjeździe na miejsce odna-
leziono budynek mieszkalny niemal doszczętnie zrujnowany, ponadto 
wkrótce spłonął w pożarze dom przyjaciół dysydenta. Nietrudno było 
odgadnąć, że są to kolejne pogróżki ze strony KGB. W tym momen-
cie właśnie zapada decyzja o emigracji. Amalrik zrozumiał, że w prze-
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ciwnym wypadku czeka go więzienie, łagier, a nawet życie na takiej 
„wolności” stanie się nie do zniesienia. Amalrik zaś i jego żona, tak jak 
wszyscy ludzie z natury wolni, chcieli spokojnie pracować nad swymi 
książkami i obrazami, pragnęli zwiedzać świat. „Ciężko jednakże – za-
notował Amalrik – wyjeżdżać ze swego kraju, jeśli nie na zawsze, to 
na okres długi i nieokreślony, pisarzowi szczególnie ciężko” (Notatki 
dysydenta, s. 368). 

Nadmienić należy, że już w 1966 roku Amalrik wypowiedział nie-
słychaną jak na owe czasy myśl, iż wkrótce zaczną zsyłać nie tylko na 
Syberię, ale i za granicę. Jest to znamienne, tym bardziej że to właśnie 
na 1966 rok przypada początek trzeciej fali emigracji rosyjskiej64. Zda-
niem Amalrika, wygnanie z kraju – jedna z najstarszych form represji 
politycznych – było niemożliwe w okresie milionowych, stalinowskich 
represji, które chciano ukryć przed światem, ale podczas represji wy-
biórczych, przy jednoczesnych głośnych protestach wewnątrz kraju, 
powrót do emigracji jako środka kary jest w pełni zrozumiały, nie prze-
czy bowiem zasadom społeczeństwa zamkniętego; wygnaniec ponadto 
może się buntować za granicą, ale nie w ZSRR. Tym samym wskazał 
dysydent rosyjski na specyfi kę tej fali emigracyjnej, odróżniającą ją 
w znacznym stopniu od dwóch poprzednich. 

Amalrik dokładnie zanalizował mechanizm walki władz radzie-
ckich z opozycją. Otóż walka ta prowadzona jest również wybiórczymi 
metodami: jednych zastraszają, zsyłają do więzień i łagrów, drugich 
biją, a nawet często zabijają, innych zwalniają z pracy, a jeszcze innych 
zmuszają do emigracji. W całym tym mechanizmie jest, oczywiście, 
element przypadkowości, nie wszystkich bowiem mogą wysłać za gra-
nicę, albowiem przepadłby strach jako jeden z mechanizmów tworzą-
cych posłusznych homunculusów, a po wtóre najbardziej twardogło-
wi rządzący nie chcą wypuścić wroga z zasięgu pola swego widzenia. 
Uchylenie wrót oblężonej twierdzy-państwa totalitarnego okazało się 
jednak konieczne, gdyż władza nie pragnęła ani rozszerzenia prote-
stów, ani powrotu do stalinowskiego terroru. 

64  Zob. L. Suchanek, „Literatura rosyjska jest tam, gdzie znajdują się pisarze ro-
syjscy” [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, pod red. 
L. Suchanka, Kraków 1993, s. 16.
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Dysydent rosyjski odkrywa jeszcze jedną prawidłowość: władza ra-
dziecka straciłaby swe oblicze, gdyby zaczęła wypędzać z kraju swoich 
przeciwników w taki sposób jak każda władza autorytarna. Totalitar-
ni rządcy zaczęli zatem rozpatrywać emigrację jako rezultat gorących 
próśb i nalegań emigrującego. Tak więc i w tej kwestii niezbędna oka-
zała się „współpraca” kata i ofi ary. 

Zdaniem Amalrika, w czasach breżniewizmu otwarły się przed biu-
rokratycznymi umysłami dwie możliwości względem emigracji: wy-
jazd dysydenta za granicę na zaproszenie z późniejszym pozbawieniem 
go obywatelstwa „za czyny niezgodne z mianem obywatela radzieckie-
go” oraz – wyjazd za granicę na pobyt stały. Potem pojawiła się trzecia 
opcja – wymiana więźniów (tak postąpiono m.in. z Bukowskim, wy-
mieniając go na chilijskiego komunistę Louisa Corvalana). 

Pierwsza ze wspomnianych metod miała jednakże dwie zasadnicze 
niedogodności. Po pierwsze: niekiedy na jej mocy przyznawano od-
jeżdżającemu status pisarza, uczonego, artysty..., podczas gdy władza 
chciała widzieć w dysydencie jedynie „jednostkę bez określonego zaję-
cia”. Po wtóre: w celu pozbawienia obywatelstwa w każdym wypadku 
wymagane było rozporządzenie Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, 
ale i tutaj (tak jak w każdej innej sferze życia) istniał określony limit, 
w związku z czym KGB mógł wyrzucić na Zachód ściśle określoną 
liczbę osób. O wiele więc wygodniejsza dla KGB była druga metoda, 
kiedy wygnanie rozpatrywano jako dobrowolną emigrację. Sam fakt 
wysłania gubił się w tym, że setki tysięcy radzieckich obywateli chcą, 
ale daleko nie wszyscy mogą emigrować, zatem wyrzucenie jawi się 
wówczas nie jako kara, ale jako akt humanizmu, jako ustępstwo ze stro-
ny władz. 

Naiwnością byłoby jednak mniemać, iż wyjazd Amalrika z ZSRR 
przebiegał spokojnie i bez przeszkód. Ostatnie miesiące spędzone w oj-
czyźnie to swego rodzaju próba sił pomiędzy dysydentem a organa-
mi bezpieczeństwa. Przede wszystkim Amalrik nie chciał wyjeżdżać 
w sposób, który zamknąłby mu drogę powrotu, po wtóre – niezgodne 
z jego poczuciem wolności były warunki emigracji dyktowane przez 
KGB. Tu przypomnieć należy, iż dysydent otrzymał zaproszenia od 
trzech zagranicznych uczelni: Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu 
George’a Washingtona w Stanach Zjednoczonych oraz uniwersytetu 



Andriej Amalrik  – rosyjski dysydent50

w Utrechcie (Holandia). I już ten fakt spowodował, iż władze zaczęły 
piętrzyć trudności. Okazało się, że w ZSRR rozpatrywane są jedynie 
zaproszenia od osób prywatnych, ale nie od organizacji. Nic nie po-
mogły napomnienia Amalrika, iż jest to złamaniem porozumień helsiń-
skich. Głos w tej sprawie zabrał premier Holandii, na prezydenta USA, 
co już dzisiaj oczywiste, nie można było liczyć. Umocniło to rozczaro-
wanie dysydenta w kwestii polityki tzw. odprężenia. 

Kością niezgody stał się również fakt przyznania Sacharowowi 
Pokojowej Nagrody Nobla. Amalrik z aplauzem przyjął werdykt jury 
Norweskiego Komitetu Noblowskiego i dał temu wyraz w zachodniej 
prasie. Był to dogodny moment na wypowiedzenie się Amalrika i na 
ocenę akademika Sacharowa. 

Jako okcydentalista Amalrik znacznie wyżej cenił Sacharowa niż 
Sołżenicyna, chociaż przyznawał, że brak mu charyzmy cechującej au-
tora Archipelagu GUŁag. Zdaniem Amalrika, osoba Sacharowa najpeł-
niej wyrażała zarówno słabe, jak i mocne strony Ruchu w Obronie Praw 
Człowieka. Nie chciał być liderem tego ruchu. Pragnął, aby jego głos 
w obronie uciskanych był słyszany dzięki jego osobistemu, moralnemu 
autorytetowi. Zawsze jednak oczekiwano i wymagano od niego, żeby 
stał się przywódcą dysydentów. Tak myślano zarówno na Zachodzie 
(zagraniczna prasa i radio, a także miliony obywateli, którzy czytali 
dzieła noblisty bądź tylko słyszeli o nim), jak i w Rosji – przed pod-
pisaniem każdej odezwy, przed założeniem jakiegokolwiek komitetu 
dysydenci zwracali się właśnie do Sacharowa. Początkowo Sacharow, 
jak wynika z obserwacji Amalrika, zamierzał dokonać krytyki społe-
czeństwa z pozycji uczonego. 

Według spostrzeżeń Amalrika, Sacharow był słabym taktykiem, ale 
wielkim strategiem. Jego strategia opierała się na bezbłędnym rozumie-
niu dobra i byciu zawsze gotowym do występowania przeciw złu. To, 
że w kraju istnieje taki Sacharow, do pewnego stopnia nawet cudak, 
ale nie zarażony kłamstwem, wydawało się ważne dla wielu ludzi, było 
w tym też coś z tradycyjnego dla Rusi poglądu, że tylko jurodiwyj „po-
wie prawdę carowi”. 

Po przyznaniu Sacharowowi Nagrody Nobla, okrzykniętej w tym 
wypadku w ZSRR trzydziestoma judaszowymi srebrnikami, Amalrik 
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decyduje się opracować pierwszy kolektywny list w obronie akademi-
ka. Władza radziecka takich gestów nie wybacza.

Przeciw Amalrikowi rozpętano zakrojoną na szeroką skalę nagonkę: 
milicja zatrzymywała go pod byle pretekstem, stale wzywano go do 
KGB, powtarzano zarzuty z 1965 i 1968 roku o braku stałego miejsca 
pracy, grożono wyrokiem siedmiu lat łagru o zaostrzonym reżimie, wy-
najmowano bandytów, aby go pobili, straszono nawet pozbawieniem 
życia. Rozpoczęto nie tyle śledztwo, ile stałe prześladowania dysyden-
ta. W tym właśnie czasie Amalrik musiał dokonać ostatecznego wybo-
ru między emigracją a więzieniem, Jak się niebawem okazało, gdyby 
zwlekał jeszcze rok, aresztowano by go i osądzono razem z Ginzbur-
giem, Orłowem i Szczaranskim. 

Walka pomiędzy Amalrikiem i władzą radziecką trwała niemal do 
ostatniego dnia jego pobytu w ojczyźnie. Ważność wiz przedłużano 
w okresie od 17 maja do 15 lipca 1976 roku. Czas ten wykorzystano 
na poniżanie i upokarzanie dysydenta i jego żony wszelkimi możliwy-
mi sposobami. I teraz jednak Amalrik nie chce się poddać. Oczekując 
na spełnienie przez władzę choćby części jego warunków, wybiera się 
w daleką podróż po ZSRR, mającą być pożegnaniem z ojczyzną. Od-
wiedza Taszkient, Tbilisi, Suchumi, Odessę, Kijów, Wołogdę, Lenin-
grad. Po powrocie do Moskwy 7 czerwca 1976 roku domaga się możli-
wości zabrania ze sobą na emigrację, bez opłat celnych, należących do 
niego książek i obrazów. Wygrana w tej materii jest połowiczna: część 
książek, jak się później okazało, ukradziono na przejściu granicznym, 
spośród zaś dzieł malarskich zabroniono wywozu ikon. 

Odnosząc się do pytań zagranicznych dziennikarzy, czy rozpatruje 
swoją emigrację jako porażkę, czy jako zwycięstwo, Amalrik odpo-
wiadał, że ponieważ został zmuszony do opuszczenia kraju, to w ża-
den sposób nie może to być jego zwycięstwem. Ale nie jest to również 
wygrana władz, gdyż Amalrik nie wyrzekł się napisanych przez sie-
bie książek. Dodawał przy tym pisarz, iż ruch demokratyczny zawiera 
trzy linie pozycyjne; pierwszą tworzą ci, którzy walczą w więzieniach 
i łagrach; drugą – ci, którzy pozostają „na wolności” w ZSRR, w tzw. 
dużej zonie, trzecią natomiast ci, którzy wyemigrowali i kontynuują 
walkę za granicą. Amalrik był przekonany, że o wiele ważniejsze jest 
to, co człowiek robi, niż to, gdzie się aktualnie znajduje. Na pytanie 
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o możliwość powrotu do kraju niezmiennie odpowiadał, iż ZSRR cze-
kają albo poważne reformy, albo srogi kryzys i w obu wypadkach po-
wrót jest możliwy. Miał rację dysydent. Gorbaczowowska pieriestrojka 
i głasnost’ umożliwiły wielu twórcom powrót do Rosji. W wypadku 
Amalrika tragiczna śmierć pokrzyżowała te plany. 

15 lipca 1976 roku Amalrik wraz z żoną opuścił ZSRR: „Güzel za-
snęła, położywszy głowę na moim ramieniu, kot uspokoił się i leżał na 
moich kolanach, a ja wcale nie myślałem o «przekroczeniu granicy» 
– za oknem nie widać było nic oprócz białej warstwy obłoków nad 
naszymi głowami i nagle, nieoczekiwanie dla samego siebie, zaczą-
łem płakać, łzy cicho spływały po moich policzkach. Opuszczaliśmy 
ukochany i znienawidzony, wielki kraj – czyżby na zawsze?” (Notatki 
dysydenta, s. 430). 

Na emigracji (najpierw w Holandii, potem w Stanach Zjednoczo-
nych i Francji) Amalrik aktywnie kontynuował działalność literacko-
-publicystyczną i społeczno-polityczną. Na Zachodzie napisał drugą 
część wspomnień Notatki dysydenta (opublikowane pośmiertnie), wydał 
zbiór napisanych jeszcze w ZSRR dramatów, wypowiedzi publicystycz-
ne zebrane w zbiorze ZSRR i Zachód w jednej łódce (СССР и Запад 
в одной лодке) oraz wiele innych książek. Nadal zajmował się historią 
swojej ojczyzny, przed śmiercią niemal ukończył książkę o Grigoriju 
Rasputinie, którą opublikowano we Francji w 1982 roku. Publikował 
w emigracyjnych pismach „Kontinient”, „Kowczeg”, „Sintaksis”. 

Początkowo mieszkał w domu swego wydawcy, profesora van Het 
Reve z amsterdamskiej fundacji Aleksandra Hercena. Cierpliwie udzie-
lał wywiadów wszystkim, którzy go o to prosili. Twierdził, iż jest to 
jeden ze sposobów odwdzięczenia się zachodniej opinii publicznej za 
wieloletnie wsparcie i pomoc. Jeden z pierwszych wywiadów (zale-
dwie dwa tygodnie po przybyciu na Zachód) przeprowadzony został 
na potrzeby paryskiej „Kultury” przez Polaka – Jana Pawlaka. Pawlak 
wspomina: „Amalrik bardziej przypomina mi holenderskiego nauczy-
ciela niż sowieckiego dysydenta i więźnia politycznego. Przez całe pół-
torej godziny ani razu nie podniósł głosu, nie zmienił intonacji. Przy-



jaźnie, ale z dystansem, spokojnie i nieco monotonnie, starał się jak 
najobszerniej odpowiedzieć na moje pytania”65. 

Życzliwy był stosunek dysydenta rosyjskiego do naszego kraju. 
Cenił polską niezależną kinematografi ę (zwłaszcza Andrzeja Wajdę), 
a przede wszystkim niezawisły Kościół, dzięki któremu reżim w Polsce 
był o wiele bardziej „ludzki” niż w ZSRR. Przy tej okazji podkreślał, że 
jedną z największych tragedii narodu rosyjskiego jest fakt, że rosyjska 
Cerkiew utraciła niezależność i nie posiada żadnej siły moralnej. Nad-
mieniał, iż w Polakach drzemie niespokojny, niezależny duch.

Z wielu książek, publikacji prasowych i omówień wiadomo, że trze-
cia emigracja nie była środowiskiem homogenicznym66, że na Zachód 
przeniesiono fobie i obsesje rodem z ZSRR.  Alicja Wołodźko zauważa: 
„Emigranci rosyjscy, poza wspólnotą języka i niekiedy religii, dostrze-
gali mało innych łączących ich więzów. Wręcz odwrotnie – rosyjska 
emigracja kulturalna była zawsze (a trzecia fala szczególnie) skłóco-
na. Bez skrępowania rozstrzygano konfl ikty w brutalnych polemikach 
prasowych”67. Zgadza się to ze spostrzeżeniem Andrzeja Drawicza: 
„Pierwszym wrażeniem słuchowym każdego, kto się w tamtą stronę na-
chyli, będzie rejwach przekrzykujących się wzajemnie głosów. Z reguły 
silnie naciska się na emocjonalne pedały, nie brak patetycznego patosu 
i łatwiej jest o inwektywy ad personam niż o wyważone argumenty”68. 

W tej wrzawie emigracyjnych swarów znalazł się również głos 
Amalrika. Na przykład wielokrotnie przypominano spotkanie dysy-
denta rosyjskiego z Zinaidą Szachowską i wyrzuty pod adresem kiero-
wanego przez nią podówczas pisma „Russkaja mysl’”69: Amalrik miał 
pretensję, iż redakcja celowo unika publikacji jego utworów. Wiele nie-
domówień powstało także wokół sporu Amalrika i Maksimowa. Kie-
dy bowiem Maksimow oskarżył Amalrika o współpracę z KGB (jako 

65  J. Pawlak, Wywiad z Amalrikiem, „Kultura” 1976, Nr 9 (348), s. 95.
66  Zob. np. L. Suchanek, „Literatura rosyjska jest tam...”, op.cit., 29–45.
67  A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji. O prozaikach trzeciej emigracji, Warszawa 

1995, s. 44.
68  A. Drawicz, Zagraniczna Rosja (jej książki, ludzie, czasopisma, idee) [w:] 

A. Drawicz, Pytania o Rosję, Warszawa 1981, s. 12.
69  Zob. np. Е. Терновский, Свободный человек (памяти Андрея Амальрика), 

http://magazines. russ.ru/nj/2003/233/ternov.html, s. 3.
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„dowód” podając jego związek z Agencją Prasową „Nowosti”), autor 
Notatek dysydenta, nie chcąc pozostawać dłużnym, stwierdził, iż do re-
dagowanego przez Maksimowa czasopisma „Kontinient” przeniknęło 
wiele groźnych, reakcyjnych tendencji z zarządzanego przez Koczeto-
wa, a drukującego też Maksimowa, radzieckiego pisma „Oktiabr’”70. 
Wiele krytycznych uwag miał Amalrik wobec stanowiska reprezento-
wanego przez „Kontinient”. Chciał przekonać ludzi stojących na jego 
czele o konieczności pewnych zmian: „Albowiem – nadmieniał – istnie-
je niebezpieczeństwo czegoś w rodzaju «komunizmu na odwrót». W lu-
dziach wyjeżdżających ze Związku Sowieckiego na Zachód wyczuwa 
się, jak bardzo silny jest w nich duch totalitaryzmu, dążenie do jakiejś 
jedynej ideologii. Jeśli nie komunistycznej, którą odrzucili, to innej, ale 
żeby wszystko było w twardych ramach. «Kto nie jest z nami, ten prze-
ciw nam». A chciałoby się, żeby takie pismo jak «Kontynent», w za-
sadzie bardzo interesujące i dobre, stało się rodzajem okrągłego stołu 
dla wszystkich Rosjan i w ogóle dla wszystkich ludzi ze Wschodniej 
Europy, których poglądy są inne niż te wąskie, o których bez przerwy 
trąbi ofi cjalna propaganda. Co wcale nie znaczy, że magazyn utraciłby 
swoje oblicze. Konieczna jest tolerancja”71. Dzisiaj, z perspektywy cza-
su, wydaje się, iż osąd Amalrika był przesadzony. „Kontinient” opubli-
kował wiele jego wypowiedzi, a tolerancją, której domagał się Amalrik, 
obdarzył wielu Rosjan i obcokrajowców różnych opcji. 

Do końca swego życia Amalrik starał się służyć swej ojczyźnie. 
Żywo interesował się historią Rosji oraz jej współczesnością. Jedną 
z jego ostatnich inicjatyw związanych z troską o rodzinny kraj było 
pragnienie wzięcia udziału w konferencji na temat obrony praw czło-
wieka w Madrycie. Zginął właśnie w drodze na tę konferencję, 12 li-
stopada 1980 roku, w Guadalajarze (Hiszpania) w wypadku samocho-
dowym, a nie, jak wielokrotnie starano się insynuować, z rąk KGB72. 
Pochowany został, wśród wielu innych rosyjskich emigrantów, na pa-

70  J. Pawlak, op.cit., s. 90.
71  Zob. http://www. karta.org.pl/Biogram 1.
72  O szczegółach tragicznej śmierci Amalrika zob. Беседа с Людмилой Михай-

ловной Алеексеевой. 28 мая 2002 года, http://www.igrunov. ru/cat/vchk-cat-nam.../
vchk-cat-names-other-alexeeva-igr_ru-talk.htm, s. 6–12.
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ryskim cmentarzu Sainte Génevieve des Bois. Od 1990 roku jego książ-
ki i artykuły były wydawane w ZSRR, a potem w postsowieckiej Rosji. 

Wśród życiowych drogowskazów Andrieja Amalrika znalazły się 
prawda, honor, godność, a nade wszystko – umiłowanie wolności. War-
tości te, wdrożone w egzystencję dysydenta, najpełniejszy wyraz zy-
skały w jego twórczości. 





Rozdział I

ROSYJSKI TEATR ABSURDU I ABSURDALNA 
RZECZYWISTOŚĆ RADZIECKA

(twórczość dramaturgiczna
Andrieja Amalrika)

Teatr absurdu, kino absurdu – to nie są wcale niemądre wygłupy, jak niektórzy 
sądzą. To po prostu sposób wykrywania absurdalnych aspektów codziennej rzeczy-
wistości. Sztuka wyolbrzymia je, to prawda, ale takie jest prawo sztuki. I żeby móc 

się tym cieszyć, trzeba po prostu stać się trochę dzieckiem, trzeba pójść za Alicją do 
krainy czarów.

(Antoni Bohdziewicz)1 

„Bardzo zależy mi na tym, żeby poznano mnie bliżej jako literata, a nie 
tylko pisarza politycznego. Zaczynałem bowiem od literatury...”2 – taką 
deklarację-życzenie zamieścił Amalrik w jednym z udzielonych przez 
siebie wywiadów. Debiutował wszakże jako twórca wierszy, by potem 
przejść do sztuk teatralnych, a dopiero w dalszej kolejności napisał Nie-
chcianą podróż na Syberię, Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 
1984?: „Od tego momentu stałem się znany i zaczęto mnie uważać za 
pisarza politycznego, albo nawet za historyka, jak mnie nazywają, choć 
sam się za historyka nie uważam. Powiedziałbym raczej, że jestem pi-

1  Cyt. za: K. Pryszczewska, Świat w dramacie absurdu, http://www.cku.wodzis-
law.pl/gazeta/absurd.htm, s. 1.

2  J. Pawlak, op.cit., s. 95.
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sarzem, który interesuje się historią i, być może, z pewnym wyczuciem 
historii”3. 

A przecież to właśnie zamiłowanie do beletrystyki i fascynacja tea-
trem doprowadziły do ukształtowania się gustów literackich Amalrika, 
by w konsekwencji zaowocować stworzeniem dzieł dramaturgicznych. 
Przyszły twórca wielokrotnie wspominał, że wiersze (choć wówczas 
jeszcze bardzo nieudolne tak w planie treści, jak i w planie wyraża-
nia) zaczął pisać jako dziewięcioletni chłopiec, zaś jako trzynastola-
tek, z dwoma innymi rówieśnikami, urządził teatr kukiełkowy, gdzie 
wystawiano, napisane przez owych domorosłych „dramaturgów”, sztu-
ki. Jeszcze wcześniej wyraźnym doświadczeniem teatralnym była dla 
niego operetka, gdzie pracowała jego ciocia i gdzie mógł obserwować 
teatr zarówno jako widz, jak i uczestnik kuluarowych, pozascenicznych 
dyskusji wśród aktorów i reżyserów. Dzięki temu wcześnie zrozumiał, 
że sztuka jest kwestią umowną. Ważnym faktem w dojrzewaniu twór-
czym Amalrika było wczesne rozpoznanie i dostrzeżenie przez nie-
go fałszu socrealistycznej twórczości radzieckiej. Z tego względu po 
ukończeniu czternastego roku życia rzadko bywał w teatrach, nie chcąc 
się narazić (najpierw podświadomie, a później z pełną świadomością) 
na kontakt z zakłamaną pseudosztuką. Obowiązkowo, jako przepro-
wadzający wywiady z artystami, zaczął bywać w teatrze już po swym 
pierwszym zesłaniu i wtedy właśnie dostrzegł, iż w wyniku odwilży 
nastąpiła poprawa zarówno w warstwie warsztatowej dzieł, jak i w ich 
wymowie ideowej4.

Sztuki pisał Amalrik w latach 1963–1964 (później wielokrotnie 
je poprawiając i uzupełniając), a więc w czasie późnej odwilży, kie-
dy ponownie zaciskała się pętla cenzury, a ideologia komunistyczna 
wraz z marksistowsko-leninowskim katechizmem wiary coraz głośniej 
domagały się należnych im praw. Dramaturgiczny debiut Amalrika 
trafi ł więc w próżnię, próba wydania utworów, nie mówiąc już o wy-
stawieniu ich na scenie, nie mogła się zakończyć sukcesem. Uchylona 
na chwilę i tylko w nieznacznym stopniu kurtyna wolności twórczej, 
teraz opadała znów, nie dając dojść do głosu niepokornym. Podobnie 

3  Ibidem, s. 96.
4  А. Амальрик, О себе как писателе пьес [w:] А. Амальрик, Пьесы, Амстер-

дам 1970, s. 6.
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rzecz się miała z nurtem literatury łagrowej: po oczywistym sukcesie 
Jednego dnia Iwana Denisowicza do druku nie dopuszczono już Soł-
żenicynowskiego Oddziału chorych na raka. Z tych samych względów 
dramaty Amalrika okrzyknięto jawnie wrogimi dla ustroju, przylepiając 
im nadto (zupełnie zresztą bezpodstawnie) etykietkę pornografi i i m.in. 
pod tym pretekstem zsyłając ich autora na Syberię. Oskarżenia o ero-
tyczne wyuzdanie dzieł wydawały się bardzo pociągające, skoro chętnie 
posługują się nimi nawet współcześni oponenci Amalrika. Na przykład 
Grigorij Klimow, w pełnym przekłamań i napisanym w zjadliwym tonie 
artykule, zanotował: „Amalrik sam pisze, że po raz pierwszy aresztowa-
no go i sądzono wcale nie za politykę, a na mocy artykułu 228 kodeksu 
karnego – za produkcję, przechowywanie i upowszechnianie pornogra-
fi i! Odnosi się to do sztuk Amalrika, ilustrowanych przez Zwieriewa. 
A to jest psychopatologia. Prawdziwa pornografi a – to choroba psy-
chiczna!”5. Wypowiedź Klimowa razi swą jednostronnością nie tylko 
ze względu na dzisiejszy zalew pornografi i w różnych sferach sztuki, 
ale także gdy zwrócimy się do rosyjskiej literatury brukowej XIX wie-
ku, prezentującej wyuzdany obraz z życia tzw. wyższych sfer. Przypa-
dek Amalrika nie był wszak incydentalny. Okazuje się, iż aby ukryć 
obiektywną wymowę społeczno-polityczną dzieł, często oskarżano pi-
sarzy o opisywanie nieprzyzwoitości i ekshibicjonizmu w różnych po-
staciach. W ten sposób, jeszcze przed rewolucją 1917 roku, wycofano 
z druku czasopiśmienniczą wersję utworu Jewgienija Zamiatina Gdzie 
diabeł mówi dobranoc (У черта на куличках)6. Oskarżając Amalrika 
o pornografi ę, usiłowano również zatrzeć fakt odwoływania się tego 
ostatniego do, zakazanego wówczas w ZSRR, Zygmunta Freuda7.

Ze wskazanych wyżej przyczyn dramaty Amalrika są najmniej zna-
ną i w najmniejszym stopniu opracowaną częścią jego spuścizny. W le-
galnym obiegu w Związku Radzieckim ukazały się dopiero w czasie 
pieriestrojki. Wcześniej pojawiały się (najczęściej we fragmentach) 
w łonie samizdatu. Po rosyjsku zostały wydane w Fundacji Hercena 

5  Г. Климов, Дело номер 69, http://klimov-grigorij.viv.ru/cont/bus69/4.html, s. 1.
6  Por. A. Gildner, Proza Jewgienija Zamiatina, Kraków 1993, s. 31.
7  M.A. Miller, Freud and the Bolsheviks. Psychoanalysis in Imperial Russia and 

the Soviet Union, London, s. 34–80.
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w Amsterdamie w 1970 roku8. Tłumaczone były na język francuski, 
angielski i niemiecki. Jedną z nich Wschód–Zachód wystawiono na de-
skach holenderskiego teatru Globus. Kilka z tych dramatów wydanych 
zostało w fachowych teatralnych czasopismach w Szwajcarii, grały je 
również teatry studenckie w Anglii, Stanach Zjednoczonych i Niem-
czech, dwie doczekały się ekranizacji na terenie Niemiec. 

Amalrik jest autorem następujących utworów scenicznych: Moja 
ciocia mieszka w Wołokołamsku (Моя тетя живет в Волоколамске), 
Wschód–Zachód (Восток–Запад), Czternastu kochanków brzydkiej 
Mary Ann (Четырнадцать любовников некрасивой Мери-Энн), Baj-
ka o białym byczku (Сказка про белого бычка), Czy wujek Jack jest 
konformistą? (Конформист ли дядя Джек?) oraz Nos! Nos? No-s! 
(Нос! Нос? Но-с!).

Dysydent rosyjski, pisząc o swych sztukach, często powoływał się 
na dziedzictwo Eugène’a Ionesco (zwłaszcza  Łysą śpiewaczkę) oraz 
Samuela Becketta (Czekając na Godota)9, tym samym sytuując się 
w ramach teatru absurdu. W niektórych utworach znajdziemy nawet 
niemal bezpośrednie odwołanie do Becketta, na przykład wtedy, gdy 
bohaterowie oczekują na przybycie Pisarza (Czy wujek Jack jest konfor-
mistą?), podobnie jak postaci Becketta czekają na tytułowego Godota: 
w obu wypadkach oczekiwanie wydaje się bezcelowe i stanowi tylko 
pretekst do opisu realiów i pseudofi lozofi cznych wynurzeń mówców. 
W innym utworze Amalrika (Bajka o białym byczku) główni bohatero-
wie – Niki i Koki – są odpowiednikami Beckettowskiego Gogo i Didi. 
Analogii takich jest znacznie więcej. Jednym z podstawowych celów 
naszych rozważań będzie zatem analiza i interpretacja sztuk Amalrika, 
wpisujących się jednoznacznie w określenie teatru absurdu. Krystyna 
Pietrzycka-Bohosiewicz trafnie zauważa: „W konwencji absurdu utrzy-
mane są w jego dramatach poszczególne sytuacje, dialogi, zawiązania 
i rozwiązania akcji, cały jej tok, a nawet – didaskalia. Osoby dramatów, 
wplatane w absurdalne sytuacje, nie mają zazwyczaj imion i nazwisk, 
pozbawione też rysunku psychologicznego czy cech indywidualnych 
– są zaledwie emblematami różnych postaw społecznych. Sytuacje 

8  А. Амальрик, Пьесы, Фонд имени Герцена, Амстердам 1970. Wszystkie cy-
taty z tego wydania. W nawiasie podaję tytuł dramatu i numer stronicy.

9  А. Амальрик, О себе как писателе пьес..., op.cit., s. 7.
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absurdalne się nawarstwiają, dialogi bohaterów wprowadzają coraz 
to nowe, splątane wątki, budujące dziwne, irracjonalne obrazy. Sensy 
naddane dramatów, niezmiernie bogate i złożone, dają możliwości róż-
norodnych i wielopłaszczyznowych interpretacji. Alogizm i paradoks 
tak mocno przesycają całą strukturę utworów, iż przekazanie ich treści 
nie jest w zasadzie możliwe”10. 

Sam termin „teatr absurdu” (inne nazwy: awangarda paryska lat 
pięćdziesiątych, antydramat, czarna literatura, nowy teatr, teatr szyder-
ców) wywodzi się od słowa „absurd” (obs ordine – poza porządkiem) 
i oznacza brak harmonii, pomieszanie dźwięków w muzyce, nieład, 
chaos, coś, co funkcjonuje jako sprzeczność i nonsens, coś, co jest poza 
logiką i stanowi rzecz niepojętą, odnosi się do braku zgody między 
światem a człowiekiem. W fi lozofi i jako pierwszy po ten termin sięgnął 
Søren Kierkegaard (Bojaźń i drżenie), natomiast rozwinęli go egzysten-
cjaliści: Karl Jaspers, Albert Camus, Martin Heidegger czy Jean Paul 
Sartre, do których absurdyści będą nawiązywać11. 

Związek przedstawicieli antyteatru z egzystencjalizmem nie jest 
przypadkowy. Po II wojnie światowej zachodnia Europa przeżywała 
kryzys w sferze wartości. Eksperymenty prowadzone przez ludzi i bę-
dące ich rezultatem wynalazki obróciły się przeciw człowiekowi, wię-
cej – wymierzone zostały w samą jego istotę, dowodząc bezsensow-
ności istnienia i straszliwej pustki samotności. Dokonana martyrologia 
zdawała się dowodzić, że świat stworzony przez Boga jest w gruncie 
rzeczy światem bez Boga, skoro Stwórca dopuścił do cierpienia na taką 
skalę. Niepokój, lęk, stałe poczucie zagrożenia stały się niezmienny-
mi składnikami egzystencji. Stąd też dzieła absurdystów przesycone 
są sceptycyzmem, irracjonalistycznymi, pesymistycznymi nastrojami, 
przejmując tym samym cztery charakterystyczne dla rozważań egzy-
stencjalnych motywy: humanizm – istnienie ludzkie jest właściwym 
tematem fi lozofi i,  infi nityzm – człowiek skończony styka się wciąż 
w istnieniu swym z nieskończonością, tragizm – istnienie ludzkie jest 

10  K. Pietrzycka-Bohosiewicz, Historia zapisana w człowieku... Wybrane proble-
my wolnej literatury rosyjskiej, Kraków 2008, s. 41. Zob. też: Ю. Мальцев, Вольная 
русская литература, 1955–1975, Frankfurt/Main 1976, s. 112.

11  M. Kierepko, Historia fi lozofi i w pigułce, Wrocław 2005, s. 194.
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wypełnione troską i grozą śmierci, pesymizm – człowieka otacza ni-
cość, nie ma nic, na czym by się mógł oprzeć12.

U Amalrika wyraźnie pobrzmiewają wątki egzystencjalne, wyraża-
jące się w położeniu nacisku na kruchość ludzkiego istnienia, na trwogę 
przenikającą to istnienie, a także na zagubienie człowieka w chaosie 
dziejów, niemożność odnalezienia sensu życia i własnej w nim drogi. 
Bohaterowie Bajki o białym byczku prowadzą następujący dialog:

KOKI. .............................................. Robimy tylko jeden krok, 
a przed nami otwiera się otchłań...

NIKI. Tak, otchłań... (Pomilczawszy chwilę). Wiesz, Koki, jaki je-
stem wrażliwy i jak wszystko biorę sobie do serca. Wydaje mi się, że 
jeszcze moment... i otchłań... mnie pochłonie (Bajka o białym byczku, 
s. 189–190).

I w innym miejscu: 
KOKI. Ledwo mogę się utrzymać na powierzchni, Niki! (Z trudem 

szamoce się)
NIKI. To koniec, twarde podłoże, jestem na dnie.
KOKI. (opuszczając ręce). Jesteśmy na dnie (Bajka o białym bycz-

ku, s. 194–195).
Zauważalna bezwyjściowość sytuacji rodzi frustrację, przeraże-

nie i rozpacz. Wykorzystując dziedzictwo egzystencjalistów, Amalrik 
twierdzi, że śmierć nie jest przejściem do innego istnienia, lecz nieod-
wołalnym końcem istnienia. W związku z tym nadzieja zdaje się być 
pustym pojęciem, pustym, bo nieposiadających żadnych podstaw, żad-
nej opoki, na której można by się wesprzeć. 

Kolejnym czynnikiem przekształcającym istnienie człowieka jest, 
wedle egzystencjalistów, mowa. Człowiek posługuje się mową, aby 
wyrazić istnienie, ale wyrażając, przekształca je i fałszuje. Wierzy 
w wyrazy, jak gdyby im koniecznie odpowiadał  byt. Wierzy, że jest 
tak, jak „wszyscy mówią”, sam powtarza, co mówią, i przez to przy-
czynia się do tego, że słowa stają się bytami, które „narastają nad rze-
czywistym istnieniem”13. W takim rozumieniu dialog przestaje pełnić 
funkcje integracyjne, słowa przestają ludzi łączyć, zaczynają ich dzie-

12  Podaję za: W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, t. 3, Warszawa 1990, s. 348.
13  Ibidem, s. 350.
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lić, atomizować, rozpraszają logiczny tok myślenia i zakłócają kontakt. 
Komunikacja międzyludzka staje się niemożliwa, rozpadają się wię-
zi interpersonalne. W celu uwydatnienia tego rozpadu często stosuje 
Amalrik słowne wyliczanki, powtórzenia i echolalię, rozumianą nie 
tylko jako powtarzanie jednakowych lub podobnych układów głosko-
wych, jako naczelna zasada organizacji i rozwijania wypowiedzi, nie-
zależna od semantycznych rygorów języka, ale również (a może przede 
wszystkim) jako automatyczne i bezsensowne powtarzanie podobnych 
układów głoskowych występujących w mowie dzieci (w tym wypadku: 
wskazanie na postępującą infantylizację społeczeństwa) oraz osób z za-
burzeniami psychicznymi14. Porównajmy: 

KOKI. Naga – kobieta!
NIKI. Naga – mężczyzna!
KOKI. Kobieta! Kobieta!
NIKI. Mężczyzna! Mężczyzna!
KOKI. Ubrana – mężczyzna!
NIKI. Ubrana – kobieta!
KOKI. Naga! Naga!
NIKI. Ubrana! Ubrana!
KOKI. Naga – ubrana!
NIKI. Kobieta – kobieta!
KOKI. Mężczyzna – mężczyzna! (Bajka o białym byczku, s. 168).
W absurdalnym świecie sztuk Amalrika ludzie istnieją nie ze sobą, 

ale obok siebie. Słyszą się, ale nie słuchają i w konsekwencji – nie rozu-
mieją. Zamykają się na innych i na otaczającą ich rzeczywistość. Wśród 
ludzi, ogarniętych chaosem istnienia, panuje swego rodzaju egoizm, 
skoncentrowanie się tylko na własnych, nieraz miałkich, problemach. 
Zanika płaszczyzna porozumienia, nie ma łącznika między interloku-
torami, i z tych to powodów język traci swą funkcję komunikacyjną. 
Sama komunikacja, ze względu na brak punktów stycznych wśród roz-
mówców, ulega rozkładowi. Obrazuje to taki m.in. cytat: 

NEURASTENIK (zwracając się do gospodyni domowej, pragnąc 
pokazać swoje wykształcenie, demokratyzm, a jednocześnie bliskość 
z profesorem). Proszę zwrócić uwagę, rozmawiamy z profesorem o po-

14  Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1988, s. 110.
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godzie: on ma wrażenie, że pada deszcz, a ja – że mocno świeci słońce. 
A tymczasem obiektywny świat istnieje niezależnie od naszych uczuć.

GOSPOSIA (zachwycona). O, tak, tak. Ja swojej córce powtarzam: 
nie ma co po kuchni się plątać, najważniejsze to – uczyć się. Nauka – to 
światłość, niewiedza – ciemność. Ja, na ten przykład, nawet nie umiem 
się podpisać. (Moja ciocia mieszka w Wołokołamsku, s. 13).

To samo miejsce zdarzeń, ten sam czas, te same osoby, a nić po-
rozumienia zostaje zupełnie zerwana. Pogoda i nauka – to dwa różne 
tematy, które poruszają Neurastenik i Gosposia. Z tak prowadzonego 
„dialogu” nic nie wynika, bohaterowie mówią tylko po to, żeby mó-
wić, żeby wypełnić zataczającą coraz szersze kręgi próżnię aksjolo-
giczną. Słusznie więc zauważa Antoni Kępiński: „... nie można zro-
zumieć tego, czego się samemu nie przeżyło choćby w minimalnym 
śladzie”15. J. Tischner dodaje: „To, co doświadczamy jako «już zro-
zumiałe», stanowi kanwę przedrozumienia dla tego, co jest zadane do 
zrozumienia. Oprócz «przedrozumienia» rozumienie zakłada «wspólny 
horyzont» rozumienia. By dwoje ludzi mogło się naprawdę zrozumieć 
co do jakiejś konkretnej sprawy, musi zaistnieć płaszczyzna, na której 
ludzie ci już wcześniej doszli do porozumienia. H.G. Gadamer mówi 
o «mieszaniu się horyzontów» rozumienia. Aby człowiek zrozumiał 
człowieka, trzeba, by ich «horyzonty» przeniknęły się wzajemnie, 
uległy «zmieszaniu»”16. W wyniku niemożliwości osiągnięcia owego 
„wspólnego horyzontu” Amalrik stosuje często tzw. dialog pozorny. 
Zauważamy zatem, iż dialog został tu zredukowany do mechanicznych 
słów trafi ających w prawdziwą pustkę między postaciami. Stąd słowa 
wypowiadane są bez logicznego powodu i pozbawione sensu. Język 
i mowa straciły na wartości i znaczeniu. Słowa używane przez wieki 
mechanicznie utraciły swoją unikalność. Zdolność wypowiadania się 
nie odróżnia nas już od zwierząt, dlatego postać żywego człowieka na 
scenie zastępuje żywa, ale nieczuła, automatycznie sterowana kukła. 
Więcej: każde zdanie zaczęło skrywać w sobie kłamstwo i domieszkę 
prowokacji. Dlatego człowiek żyje w niejasnym, dwuznacznym świe-

15  A. Kępiński, Schizofrenia, Warszawa 1974, s. 117.
16  J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 403.
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cie, pełnym pułapek i przeciwieństw. Nie ma miejsca, aby się ukryć, 
nie ma wyjścia

Komunikujemy się jednak przecież nie tylko przez język. Równie 
ważna jest komunikacja pozawerbalna: mowa ciała, gesty, mimika, wy-
raz twarzy... Mogą one służyć osiągnięciu porozumienia i zrozumienia 
bez użycia słów. Nieraz są nawet bardziej istotne i wiarygodne niź-
li słowa, albowiem dzięki nim uniknąć możemy pustosłowia, czcze-
go werbalizmu, fałszu i obłudy. Kępiński twierdzi: „W całościowym 
oddziaływaniu lekarskim metoda komunikacji pozawerbalnej wydaje 
się najważniejsza. W tym wypadku stosunek lekarza do chorego przy-
pomina te stosunki międzyludzkie, w których kontakt jest bardzo bli-
ski, jak między dzieckiem a rodzicami, między zakochanymi, między 
zaciętymi wrogami. W stosunkach tych nie potrzeba słów, czyta się 
z twarzy”17. Ale w sztukach Amalrika również ten sposób wyrażania 
uczuć i emocji nie odgrywa żadnej roli. Gesty postaci są w istocie swej 
gestami kukieł, marionetek poruszanych za sznurki przez kogoś inne-
go, ludzie stają się bezwolnymi maszyneriami, napędzanymi sztucznie 
przez bodźce płynące z zewnątrz. Ich twarze, mimika, grymas, miny 
także są sterowane odgórnie, tak jakby jakiś bliżej nieokreślony „ktoś” 
kazał im wzdychać, wzruszać ramionami, wykonywać gwałtowne ru-
chy... Stąd brak pogłębienia psychologicznego postaci, częste, a cha-
rakterystyczne dla wszystkich absurdystów, stosowanie masek, tea-
tralnych kostiumów, i co najważniejsze – stosowanie chwytów rodem 
z pantomimy oraz dwójkowy (Kiki i Niki), a nawet trójkowy układ 
bohaterów, wskazujący na rozszczepienie jaźni bądź zastyganie w bez-
ruchu spowodowane wszechogarniającym strachem. Klimat apatii, 
marazmu, niemocy osiąga Amalrik dodatkowo poprzez wprowadzenie 
motywu impotentów (Neurastenik i Poeta w sztuce Moja ciocia miesz-
ka w Wołokołamsku). 

Na skutek zatracenia funkcji dialogu, zacierania się komunikacji 
międzyludzkiej, przerwania ciągłości myśli, braku wymiany informa-
cji, ludzie wyzuci zostali z wszelkich wartości, zacierają się ich rysy in-
dywidualne, wykształca się brak zaufania i wzajemna wrogość. Amal-

17  A. Kępiński, Rytm życia, Kraków 1972, s. 313.
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rik wprowadza tu znane zestawienie „człowiek człowiekowi wilkiem”. 
Przytoczmy przykład w oryginale:

Пришел-пришел! Ха-ха-ха-ха!
Мы волчьи сыновья!
Пришел-пришел! Ха-ха-ха-ха!
Живем в лесу не зря! (Czy wujek Jack jest konformistą?, s. 232).
Charakterystyczny dla egzystencjalistów i przejęty przez absurdy-

stów (w tym przez Amalrika) jest stały lęk przed śmiercią. Okazuje 
się bowiem, że życie doczesne nie jest wstępem do innego, wyższego 
istnienia, ono jest skończone, po nim nie ma już nic. Stąd tak częste 
występowanie w Amalrikowowskich sztukach scenicznych motywów 
tanatycznych, opisów umierania, samobójstw, zabójstw (Czternastu ko-
chanków brzydkiej Mary Ann, Wschód–Zachód).  

Kruchość ludzkiego istnienia, egzystencjalna „fi lozofi a nicości” op-
arta jest na tezie o braku zasady integrującej, na tym, iż Stwórca me-
chanicznie wrzucił człowieka w wir życia i zapomniał o nim, pozosta-
wiając go sam na sam z troskami, lękami i trwogą. Więcej: zezwolił na 
okrucieństwa i trwanie w bólu. Cierpienie nie jest tu więc pojmowane 
jako jedno z niezbędnych doświadczeń, jako podniesienie krzyża (jako 
takie rozumiane będzie dopiero u tzw. egzystencjalistów katolickich), 
ale jako wina niezawiniona, jako oczywista krzywda. Stwórca pojmo-
wany jest więc tutaj jako sędzia, ale niekoniecznie sprawiedliwy, a ra-
czej okrutny. 

Człowiekowi pozostaje więc tylko zanurzenie w sprawach dnia co-
dziennego, miałka krzątanina wokół własnych interesów, to, co zwy-
kło się nazywać „małą stabilizacją”. Przedstawiciel gatunku ludzkiego 
może więc być zarówno ascetą, jak i hedonistą. Dodajmy, iż u Amalrika 
więcej jest tych ostatnich, którzy pragną za wszelką cenę upajać się 
rozkoszami życia, którzy nie odróżniają dobra od zła, nie zdają sobie 
sprawy, że egzystowanie w dobru wymaga wielu poświęceń i trudu, że 
same przyjemności nie wypełnią nudy istnienia, a nuda ta jest spowo-
dowana m.in. faktem braku ustalonej hierarchii wartości. Powstająca 
w ten sposób logika błędnego koła skazuje ludzi na stałe szamotanie się 
w kręgu takich samych, zagubionych na ścieżkach życia, osób. 

Skoncentrowanie się na rutynie codzienności, na szybko przemijają-
cych sprawach doczesności, związane jest tak u egzystencjalistów, jak 
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i u absurdystów, ze szczególnym pojmowaniem czasu. Według nich, 
istnienie ludzkie wyczerpuje się w teraźniejszości, która jest nie epi-
zodem, lecz wszystkim18. A zatem sam czas jest nicością, bo nie ma 
ani przyszłości, ani przeszłości, jest tylko uciekającą chwilą. Wiąże 
się z tym teza, że podstawową cechą istnienia ludzkiego jest jego cza-
sowość. Istnienie ludzkie zawsze jest czasowe, skończone, doczesne. 
Absurdyści próbują z jednej strony uwypuklić ten problem, a z drugiej 
(choćby częściowo) rozwiązać go, manipulując chronotopem, przykra-
wając go do swych własnych, artystycznych potrzeb. U Amalrika wy-
stępuje w związku z tym motyw zegara wybijającego kolejne godziny 
(Wschód–Zachód), nakładania się na siebie płaszczyzn czasowych: na 
przykład 1938 rok pokrywa się znaczeniowo z 1964 rokiem (Moja cio-
cia mieszka w Wołokołamsku), zagubienia się w szybko upływającym 
czasie (Bajka o białym byczku). 

Skupienie się na „tu i teraz” najlepiej zauważalne jest w Micie Sy-
zyfa Alberta Camus, do którego zwykli się odwoływać przedstawiciele 
antyteatru. „Bóg, który znalazł się w tym świecie razem z upodoba-
niem do niepotrzebnych cierpień, zostaje wygnany. Los staje się sprawą 
ludzką i określaną przez ludzi”19– twierdzi Camus we wzmiankowa-
nym eseju. Syzyf wydaje się przeto postacią absurdalną, pchającą głaz 
na górę, zdawać by się mogło, że bez celu. Jest też postacią tragiczną, 
bo zdaje sobie sprawę, jest świadomy bezcelowości swojego działania. 
Camus pisze: „Interesuje mnie Syzyf podczas tego powrotu, podczas 
tej pauzy. Twarz, która cierpi tak blisko kamieni, sama jest już kamie-
niem. Widzę, jak ten człowiek schodzi ciężkim, ale równym krokiem 
ku udręce, której końca nie zazna. Ten czas, który jest jak oddech i po-
wraca równie niezawodnie jak przeznaczone Syzyfowi cierpienie, jest 
czasem jego świadomości. W każdej z owych chwil, kiedy ze szczytu 
idzie ku kryjówkom bogów, jest p o n a d  s w o i m  l o s e m [podkr. 
moje – K.D.]. Jest silniejszy niż jego kamień”20. Może zatem sens ludz-
kiego życia, bo przecież o to głównie tu chodzi, opiera się na docenie-
niu życia jako takiego, ze wszystkimi jego wadami i niedostatkami, 

18  W. Tatarkiewicz, op.cit., s. 351.
19  A. Camus, Dwa eseje. Mit Syzyfa. Artysta i jego epoka, tłum. J. Guze, Warszawa 

1991, s. 108.
20  Ibidem, s. 109.
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życia jako daru największego, które wypełnić trzeba treścią najlepiej, 
jak potrafi my. Życie (wtaczanie głazu na szczyt góry) nie oznacza roz-
paczy (Syzyf wszak nie rozpaczał), ale raczej wieczną refl eksję, poszu-
kiwanie, choć z wielkim trudem, momentów dobrych, a nawet szczęś-
liwych, usunięcie z pola widzenia możliwości osiągnięcia błogostanu. 
Błogostan dobry jest bowiem jako marzenie majaczące gdzieś w od-
dali, ale nigdy jako stan osiągnięty. A zatem: „Trzeba wyobrażać sobie 
Syzyfa szczęśliwym”21. Stąd zapewne wychodzi ścieżka prowadząca 
ku wewnętrznej szamotaninie Amalrikowowskich bohaterów, ku szu-
kaniu przez nich (choć nieraz nieudolnie) pozytywnych stron ludzkiej 
egzystencji. Różne wiodą ku temu sposoby. Jedni (a tych chyba jest 
u Amalrika najwięcej) chcą zrealizować się w miłości (Żona, Neura-
stenik – Moja ciocia mieszka w Wołokołamsku; Mary Ann – Czternastu 
kochanków brzydkiej Mary Ann; Ekspedientka – Bajka o białym bycz-
ku...), inni pragną dotrzeć do swoiście przez nich rozumianej krainy 
mlekiem i miodem płynącej (Administratorka, Dziewczyna – Wschód–
Zachód), jeszcze inni poszukują ideału w sztuce (Poeta – Moja ciocia 
mieszka w Wołokołamsku; Student – Wschód–Zachód). Nieważne przy 
tym, czy cel swój osiągną, liczy się bowiem zwłaszcza sam proces zdo-
bywania celu.

„Absurdem jest, żeśmy się urodzili, i absurdem, że umrzemy”22 – 
pisał Sartre. Stąd zapewne upodobanie przedstawicieli antyteatru do 
piętrzenia nonsensownych, sprzecznych sytuacji, motywów i tematów. 
Wszystko to ma służyć zaprezentowaniu absurdalnej rzeczywistości, 
a nawet więcej – zaakcentowaniu absurdalności życia. Wyeksponowa-
na przez Amalrika absurdalność jest łatwa do odczytania, mało skom-
plikowana, choć umożliwiająca wielość interpretacji. To na przykład 
Neurastenik walczący na parasole z Profesorem, impotent dokonujący 
gwałtu na nieletniej (Moja ciocia mieszka w Wołokołamsku), sen jed-
nej osoby stający się realnością drugiej (Wschód–Zachód), egzamin na 
prawo jazdy świetnie zdany przez sparaliżowanego, schizofrenicznego 
daltonistę (Czternastu kochanków brzydkiej Mary Ann)... 

21  Ibidem, s. 110.
22  W. Tatarkiewicz, op.cit., s. 350.
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Amalrik, podobnie jak inni absurdyści, wykorzystuje w swych dra-
matach czarny humor, a kategoria komizmu nierzadko stapia się z tragi-
zmem. Raz śmiech zamiera na ustach, przeradzając się w grozę, innym 
razem nieszczęśliwe przypadki okazują się tylko wartymi wyśmiania, 
nic nieznaczącymi epizodami. Naturalistyczne, groźne opisy, hiperbo-
lizowane i poddane wpływowi groteski, nierzadko pobudzają odbiorcę 
do śmiechu. Taka jest przykładowo scena opisu przez Bajarza znęcania 
się nad jego żoną, przypominająca instrukcję obsługi robota kuchenne-
go, a mająca wywrzeć wrażenie i podziw na słuchającej tych absurdal-
nych bredni prostytutce:

MARY (cały czas zdziwiona). Tak po prostu bierzesz ją i bijesz?
BAJARZ. Tak. Wszystko odbywa się nadzwyczaj banalnie. Naj-

pierw wymierzam jej policzek.
MARY. Ooo!
BAJARZ. Gdybyś słyszała, jak ona przy tym piszczy! Potem ude-

rzam ją pięścią w klatkę piersiową i jednocześnie w brzuch. Naj-
ważniejsze – nie zatrzymywać się ani na sekundę.

MARY. (z zainteresowaniem). Tak?
BAJARZ. Tak. Gdybyś widziała, jak ona wije się przy tym z bólu! 

Nie dając jej się opamiętać, zwalam ją z nóg i zaczynam bić 
wszystkim, co mi w ręce wpadnie.

MARY. Ooo...
BAJARZ (wpadając w uniesienie). Depczę ją nogami i biję butelką 

po głowie, dopóki butelka się nie rozbije, a odłamki z całej siły 
wbijam jej między żebra. Potem wyrywam jej włosy z głowy 
i gryzę jej policzki, piersi i brzuch, tak żeby na ciele pozostały 
krwawiące rany.

MARY (jęczy). Ooo...
BAJARZ. Potem otwieram jej usta, wkładam rękę głęboko do gar-

dła – widzisz, jaką mam wąską arystokratyczną dłoń – i zaczy-
nam wyrywać jej wnętrzności (Czternastu kochanków brzydkiej 
Mary Ann, s. 125–126).

Jak wynika z powyższego cytatu, lęk spowodowany obecnością 
złudzeń, niepasujących do rzeczywistości, rozładowany zostaje przez 
wyzwalający śmiech, towarzyszący poznaniu istoty absurdu wszech-
świata. Im większe niepokoje, im większa pokusa oddawania się mi-



Andriej Amalrik  – rosyjski dysydent70

rażom, tym skuteczniejszy efekt terapeutyczny. Teatr absurdu wyraża 
strach i rozpacz, które biorą się z uświadomienia sobie, że człowiek 
otoczony jest obszarem nieprzeniknionych ciemności, że nigdy nie 
może poznać swej prawdziwej natury i celu i że nikt nie dostarczy mu 
gotowych zasad postępowania. Ale przez stawianie czoła strachowi 
i rozpaczy strach i rozpacz można przezwyciężyć23. Moc uzdrawiają-
cą ma tu właśnie humor (choćby czarny) i śmiech. Anita Kaźmierczak 
słusznie konkluduje: „W czasach intelektualnego upadku i emocjonal-
nej pustki właśnie Absurd wyzywał na pojedynek «na miny» marazm 
i bezsens rzeczywistości, głośnym śmiechem wyszydzając wszelką 
zawiłość świata, wytykając palcem jego brak wyrafi nowania i zrozu-
mienia. (...) To, co smutne, stało się wesołe, to, co tragiczne, komicz-
ne. Granica pomiędzy komedią a tragedią zatarła się. Tradycja, religia 
i zdrowy rozsądek, porządkujące do tej pory życie i świat, straciły swo-
ją moc. Wszystko podporządkowano żartowi, a sztuką i człowiekiem 
zawładnął histeryczny śmiech”24. Ionesco  dodaje: „Więc nie ma treści, 
nie ma architektonicznej konstrukcji i nie ma zagadki, którą można by 
było rozwiązać, jedynie nieodczytywalna enigma tego, co jest niezna-
ne... istnieje tylko jedna droga, aby ją zdemaskować... poprzez humor, 
zwłaszcza jeżeli jest on «czarny»; logika jest wyeksponowana poprzez 
naszą świadomość nielogiczności absurdu... podczas gdy komizm po-
trafi  dać nam siłę do przezwyciężenia tragedii naszej egzystencji”25.

Za prekursora dramatu absurdu uważa się Alfreda Jarry, który 
w 1896 roku, mając piętnaście lat, napisał wspólnie ze szkolnymi kole-
gami sztukę dla teatru kukiełek zatytułowaną Król Ubu. Sztuka ta, wy-
stawiona na scenie Theatre de L’oeuvre, wywołała skandal, a jej zna-
czenie okazało się bardzo trwałe, gdyż utwór wywarł wpływ na ruch 
surrealistyczny26 i znalazł swoje miejsce w historii teatru. Tytułowym 
bohaterem jest władca, który sprawuje władzę dyktatorską i w sposób 
despotyczny rządzi swymi poddanymi. Utwór zawierał w związku 
z tym ostrą wymowę satyryczną, zwłaszcza że autor wprowadził mo-

23  Teatr absurdu, http://forum.pl/viewtopic.php?t=1053, s. 3.
24  A. Kaźmierczak, Teatr Absurdu w Zachodniej i Wschodniej Europie, http://

www.teatr.dlawas.com/tdw/index.php?option=com_content&t..., s. 2.26.
25  Cyt. za: A. Kaźmierczak, op.cit., s. 4.
26  http://www.cku.wodzislaw.pl/gazeta/absurd.htm, s. 2.
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tyw buntu społecznego przeciw tyranowi. Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że już owa XIX-wieczna sztuka mieściła, charakterystyczne dla 
XX-wiecznych absurdystów, w tym i dla Amalrika, akcenty sprzeciwu 
wobec zniewolenia w każdej jego postaci, wobec uszczęśliwiania ludzi 
na siłę, najczęściej poprzez ideały narzucone im z góry. Inni za pre-
kursora dramatu absurdu uważają Antonina Artauda, twórcę koncepcji 
„teatru okrucieństwa”27. Według niego, domeną teatru nie jest psycho-
logia, lecz ruch sceniczny i plastyka, światło, kostium, rekwizyt. 

Powszechnie sądzi się, iż teatr absurdu w swej pełni rozwinął się 
w latach pięćdziesiątych XX wieku we Francji, swój renesans prze-
żywał w latach 1950–1965, by potem ulec dalszym przekształceniom 
w kolejnych pokoleniach pisarzy. Za głównych przedstawicieli tej for-
macji artystycznej uważa się wspomnianych już Becetta i Ionesco oraz 
Jeana Geneta, Arthura Adamowa i Harolda Pintera. Innymi reprezen-
tantami są: Jean Tardieu, Boris Vian, Dino Buzzati, Ezio d’Errico, Man-
uel de Pedrolo, Fernando Arrabal, Amos Kenan, Max Frish, Wolfgang 
Hildesheimer, Robert Pinget, Norman Federick Simpson, Edward Al-
bee. Na terenie Europy Wschodniej Vaclav Havel, Ivan Klima, Milan 
Uhde, Peter Karvas (Czechosłowacja), Istvan Orkeny (Węgry), w sa-
mej Polsce zaś Witkacy, Tadeusz Różewicz, Jerzy Broszkiewicz, Sła-
womir Mrożek28. Kontynuacją tej listy są, stosujące niekonwencjonalne 
i eksperymentalne formy pracy scenicznej, teatry Jerzego Grotowskie-
go, Mirona Białoszewskiego, Tadeusza Kantora29.

Wymienieni wyżej nigdy nie stworzyli jednolitego ugrupowania, 
więcej – sprzeciwiali się zamknięciu ich w ramach jednego nurtu. 
Istnieje jednakże w ich twórczości wiele punktów stycznych, pozwa-
lających klasyfi kować ich jako absurdystów. Łączyły ich poglądy na 
los człowieka we współczesnym świecie, w którym niemożność po-
rozumienia się rodzi poczucie zagrożenia. Zakwestionowali klasycz-
ne formuły dramatyczne z ich oczyszczającą funkcją. Liczyło się dla 
nich nowatorstwo, kreacyjność, a także zmieniający się szybko układ 
czasowo-przestrzenny. Dzięki połączeniu absurdu i groteski walczyli 
ze schematem ukształtowanym w dramacie mieszczańskim i zawartymi 

27  Ibidem, s. 2.
28  Podaję za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_absurdu, s. 2.
29  http://www.pl/tekst/17971-18-teatr_awangardowy_groteskowy, s. 1.
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w nim ideami. Przede wszystkim odrzucono tezę o naturalnej i nie-
zmiennej dobroci człowieka. Przekonano się bowiem, że stosunki spo-
łeczne stawiają w trudnej sytuacji jednostkę i niweczą jej usiłowania. 
Jeżeli dramat mieszczański na wiele sposobów dowodził tezy o moral-
nej wyższości mieszkańców wsi, to w XX wieku szybko pożegnano się 
z tą iluzją. Inaczej też zaczęto patrzyć na stosunki międzyludzkie. Nie 
było już powrotu do przekonania o dobroci człowieka prymitywnego, 
żyjącego w harmonii i zgodzie z naturą. Szybki postęp cywilizacyj-
ny wprowadził odmienne spojrzenie na wiele spraw. W związku z po-
wyższym Ionesco zauważył: „Absurd to coś, co jest pozbawione celu. 
Kiedy człowiek współczesny traci przekonanie pierwotnego, jeszcze 
prereligijnego i premetafi zycznego lub transcendentalnego myślenia, 
wtedy jest zagubiony, a jego działanie staje się absurdalne”30.  

W dramacie absurdu człowiek ustawicznie znajduje się pomiędzy 
różnorodnymi sprzecznościami. Bohater, u którego niemożliwe jest do-
pasowanie się do sytuacji, robi cokolwiek, nawet jeśli to, co robi, nie 
znajduje potwierdzenia w uznawanych formach. Tacy są również boha-
terowie Amalrika. Ów rozdźwięk, rozszczepienie między pragnieniem 
a niemożnością działania obserwujemy na przykład u Profesora (Moja 
ciocia mieszka w Wołokołamsku). W celu podkreślenia chaosu panu-
jącego we wnętrzu człowieka dramaturg zastosował tu chwyt wyod-
rębniania się i otrzymania statusu niezależności pojęć abstrakcyjnych, 
określających w tym konkretnym wypadku osobowość ludzką. Na pra-
wach autonomicznych postaci występują tu więc Ambicja profesora, 
Dobroduszność profesora i Ostrożność profesora. Postaci te stale wiodą 
ze sobą spór, wskazując na brak zborności w podejmowaniu decyzji 
jako główną cechę ich „nosiciela”.

Bierna rola widza została w antyteatrze zastąpiona czynną postacią 
interpretatora, dzięki któremu dzieło mogło dopiero zaistnieć. Dramat 
absurdu, bez aktywności odbiorcy, bez świeżości jego spojrzenia i do-
konywanej wciąż analizy, właściwie przestałby istnieć. A zatem mamy 
tu do czynienia z koniecznością istnienia odbiorcy przygotowanego, 
wpisanego w tekst, podejmującego swoistą dyskusję ledwo rozpoczętą 
przez podmiot czynności twórczych.  Konieczna jest przy tym znajo-

30  Cyt. za: http://www.absurd.pl/teksty/C4%99, s. 2.
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mość realiów, w jakich powstawał utwór, jak również wyrazisty kon-
tekst kulturowy. I tak na przykład, bez wglądu w historię trudno byłoby 
zrozumieć, dlaczego Amalrik eksponuje 1938 rok (Moja ciocia mieszka 
w Wołokołamsku) albo z jakiego powodu napomyka o chęci ucieczki 
z ZSRR (Wschód–Zachód). Dopiero przywołanie czasów Wielkiego 
Terroru i wiadomości o trzeciej fali emigracji rosyjskiej wyjaśniają sy-
tuację. Odbiorca musi więc ciągle współpracować z autorem. 

Utwory, skupiając się na ludzkiej egzystencji i ludzkich poczyna-
niach, nie prezentują jednak żadnego wyjaśnienia, nie tworzą alterna-
tyw31. Bohaterowie i widownia są związani przeznaczeniem w tej samej 
beznadziejnej sytuacji. Postaci, jak człowiek w realnym istnieniu, są 
ograniczone poprzez materialność własnych ciał, poprzez ich fi zjolo-
giczne zależności, które zawsze z czasem stają się przyczyną widocz-
nego bólu. Taki motyw odnajdujemy w sztukach Amalrika Nos! Nos? 
No-s! i Czternastu kochanków brzydkiej Mary Ann.

Dramat absurdu poprzez wprowadzenie różnych rozwiązań formal-
nych rozbija strukturę rodzajową dramatu. Krystyna Pryszczewska za-
znacza: „Wszystkie kategorie dramatyczne zostają zakwestionowane, 
akcja zostaje zredukowana, działanie przechodzi w stan bierności, sło-
wo kieruje się ku milczeniu, ruch zmierza do martwoty, postać znika 
w przestrzeni”32. W związku z tym antydramat określa się jako „brak” 
– znika akcja, mowa, postać, redukuje się świat. Tak samo w sztukach 
Amalrika: realistyczne jest tylko samo zawiązanie akcji, później na-
tłok tematów i motywów rozbija ciągłość „dziania się” (Czy wujek Jack  
jest konformistą?); postaci albo zastygają (z różnych zresztą przyczyn) 
w bezruchu, albo ich ruch jest tylko pozorny (Bajka o białym byczku, 
Czy wujek Jack jest konformistą?).   

Pojęcie „teatr absurdu” pojawiło się po raz pierwszy w 1961 roku 
w książce Martina Esslina The Theatre of the Absurd (później w jego 
kolejnej publikacji Au dela de l’absurde, 1970 rok). Hasło Esslina na 
trwałe się ugruntowało i przeszło do historii kultury33. Esslin w swo-
jej książce powoływał się na defi nicję absurdu w rozumieniu Camusa: 
„Świat, który można wytłumaczyć nawet choćby za pomocą niewy-

31  Por. J. Błoński, S. Beckett. Teatr, Kraków 1973, s. 312.
32  K. Pryszczewska, op.cit., s. 3.
33  Ibidem, s. 2.
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starczających argumentów, taki świat jest swojski. Jednak we wszech-
świecie nagle pozbawionym iluzji i światła rozsądku człowiek czuje 
się obcy. Z tego wygnania nie ma żadnego wyjścia, bo nie ma żadnych 
wspomnień o utraconej ojczyźnie ani żadnej  nadziei na szczęśliwą kra-
inę. Ten rozziew człowieka z jego własnym życiem, rozziew tego autora 
z jego tłem, jest dokładnie jego poczuciem absurdalności”34. Sam Ess-
lin zaznacza: „Jeżeli dobra sztuka musi mieć umiejętnie skonstruowaną 
treść, te nie mają ani treści, ani informacji, które można by rozważać. 
Jeżeli dobra sztuka jest oceniana poprzez subtelność charakteryzacji 
i motywacji, te są często bez rozróżnionych charakterów i przedstawiają 
widowni niemal mechaniczne kukły; jeżeli dobra sztuka powinna mieć 
w pełni objaśniony temat, który ma zawiązanie i rozwiązanie, te sztuki 
często nie mają ani początku, ani końca; jeżeli dobra sztuka jest lustrza-
nym odbiciem natury i portretuje sposób i manieryzm wieku w zręcz-
nych scenkach, te sztuki wydają się często odbiciem snów i koszmarów 
nocnych...”35. 

Dużą oryginalnością odznacza się dramat absurdu w powojennej 
Europie Wschodniej. Rzeczywistość komunistyczna w krajach byłych 
demoludów sama w sobie była absurdalna i niedorzeczna. Absurdu nie 
trzeba tu więc było wymyślać ani poszukiwać w głębi ludzkiej egzy-
stencji, tu absurd stawał się sam i występował we wszystkich sferach 
życia. Anita Kaźmierczak trafnie zauważa: „W stalinowskiej rzeczywi-
stości nie było potrzeby wyobrażania sobie teoretycznej czy abstrakcyj-
nej wizji absurdalności, teoria została zastąpiona, a potem przerośnięta 
przez praktykę (...). Kiedy zachodni Teatr Absurdu podkreślał zagubie-
nie i bezsilność ludzkości, szczególnie wyjaskrawiając jej frustrację 
wywołaną niemożnością odnalezienia odpowiedzi na esencjonalne py-
tania o rzeczywistość i egzystencję, Sowieci, wręcz przeciwnie, ogła-
szali, że jako jedyni mają gotową odpowiedź na każde, nawet najbar-
dziej zawiłe pytanie, rozpowszechniając w ten sposób teorię prostego, 
nieuduchowionego życia”36. Utopia komunistyczna obiecywała bo-
wiem usunięcie wszystkich ludzkich cierpień, włączając niesprawiedli-
wość i nierówność społeczną.

34  Cyt. za K. Pryszczewska, op.cit., s. 2.
35  M. Esslin, The Theatre of the Absurd,  New York 1969, s. 3–4.
36  A. Kaźmierczak, op.cit., s. 8.
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Przysłonięta grubą kurtyną milczenia sztuka rosyjska doby radzie-
ckiej izolowana była przez wiele lat od świata zewnętrznego. Po krót-
kotrwałym porewolucyjnym okresie zgody władz na publikację dzieł 
na Zachodzie (zwłaszcza w Berlinie) nastąpił czas zupełnego odcięcia 
się od wpływów Zachodu, uważanych za zgubne dla państwa robot-
ników i chłopów. Związek Radziecki i mieszkający w jego granicach 
twórcy pozbawieni zostali więc dopływu informacyjnego o nowinach 
kulturalnych, rodzących się w innych krajach. Zachód z tego samego 
powodu odcięty został od możliwości zapoznania się z tym, co w sfe-
rze sztuki powstawało na terenie Kraju Rad. Owo obopólne zubożenie 
doprowadziło do tego, iż właściwie aż do dnia dzisiejszego mało się 
mówi i pisze o tym, iż XX-wieczny dramat absurdu zrodził się w latach 
dwudziestych minionego stulecia właśnie na terenie Rosji, a jego pod-
waliny stworzyli Oberiuci (Объединение реального искусства) na 
czele z ich koryfeuszem Daniiłem Charmsem, którego Amalrik uważał 
za swój wzór w dziedzinie dramatu37 i do którego często się odwoływał. 

W dramaturgicznej spuściźnie Amalrika znajdziemy więc wiele te-
matów i motywów przejętych od Charmsa i potem twórczo rozwinię-
tych. Wpływy te widoczne są zarówno w planie treści, jak i w planie 
wyrażania. Zależności te można prześledzić choćby na przykładzie 
sztuki Charmsa zatytułowanej Elżbieta Bam (Елизавета Бам). 

Elżbieta Bam napisana została na zlecenie sekcji literackiej OBE-
RIU, do której należał Charms. Powstała w bardzo krótkim czasie, 
gdyż pisanie zajęło Charmsowi jedynie dwanaście grudniowych dni 
1927 roku, a jej premiera odbyła się 24 stycznia 1928 roku. Insceni-
zacją zajął się Charms i jego dwaj współtowarzysze z OBERIU – Igor 
Bachtieriew i Borys Lewin38. Nie zachowały się dokładne objaśnienia 
tytułu. Jerzy Czech twierdzi, że może mieć on powiązanie z Elżbietą 
Bem, XIX-wieczną ilustratorką bajek dla dzieci39.

Elżbieta Bam stała się wizytówką Charmsa. Dla pozostałych człon-
ków OBERIU często bywała źródłem i punktem odniesienia. Z jed-
nej strony przyniosła sukces, z drugiej – zapoczątkowała falę kryty-

37  А. Амальрик, О себе как писателе пьес, op.cit., s. 7.
38  М. Мейлах, Заметки о театре обэриутов, „Театр” 1991, Nr 11, s. 173.
39  J. Czech, Od tłumacza [w:] D. Charms, Pijcie ocet, panowie, tłum. J. Czech, 

Kraków 1997, s. 6.
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ki, a wręcz napaści na ugrupowanie. Tak naprawdę to pełny wariant 
sztuki nie został nigdy napisany, a Charms pozwalał sobie, zwłaszcza 
w pierwszej inscenizacji, na dużą dozę improwizowania. 

Oberiuci już w deklaracji programowej przedstawili najważniejsze 
części składowe swojego teatru: „pojedyncze elementy spektaklu są dla 
nas ważne i cenne. Żyją one własnym życiem (...). Dekoracja, ruch, 
porzucona butelka, tren kostiumu – to również aktorzy, tacy sami jak ci, 
co kręcą głowami i wymawiają najrozmaitsze słowa i zdania”40. Gest 
i mimika, ruch, dźwięk i wszelkie akustyczne zjawiska pozajęzykowe 
– to wszystko miało grać i żyć, bawić i przerażać na przemian. Była 
to błazenada podszyta grozą, obliczona zarówno na wywołanie śmie-
chu, jak i strachu. Założenia te zostały wcielone przez Charmsa właśnie 
w Elżbiecie Bam. 

Charms nie zaproponował dla tej sztuki żadnego określonego tema-
tu. Ten jednak wyłaniał się sam spod licznych masek bohaterów, wywo-
łując u widza określone wrażenia (co było jedynym ukierunkowaniem 
sztuki) 41. Groteska Elżbiety Bam składa się w dużej mierze ze zderzenia 
komizmu z tragizmem. To utwór o niedorzeczności, nonsensie do gra-
nic głupoty, o absurdzie prowadzącym do rozkładu42.

Jean Philippe Jaccard stwierdza, że „choć Elżbieta Bam powstała 
długo po przewrocie bolszewickim, to zachowała w sobie pewien kli-
mat z tego właśnie okresu”43. Trzeba jeszcze raz zaznaczyć, że w czasie 
powstawania utworu dochodziło do swego rodzaju kolejnej rewolucji, 
której rezultatem był później dekret „O polityce partii wobec literatury 
pięknej”. Owoc ten wytyczył ton i kierunek podtrzymany potem przez 
I Zjazd Pisarzy ZSRR44. W pewnym sensie tak właśnie było, i o tym 

40  A. Drawicz, Tragiczna zabawa OBERIU, czyli inna Rosja poetycka,  Kraków 
1991, s. 19.

41  М. Мейлах, op.cit., s. 178–179.
42  A. Makiedonow, Groteska humanistyczna w twórczości rosyjskich poetów ra-

dzieckich końca lat dwudziestych i trzydziestych, tłum. K. Kancewicz-Sokołowska, „Li-
teratura na Świecie” 1990, Nr 1–3, s. 235–236.

43  Ж.Ф. Жаккар, Даниил Хармс: театр абсурда – реальный театр, „Театр” 
1991, Nr 11, s. 18.

44  Na ten temat zob. T. Klimowicz, Przewodnik po wspólczesnej literaturze rosyj-
skiej i jej okolicach (1917–1996), Wrocław 1996, s. 319–323.
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traktuje Elżbieta Bam. O poukładaniu zdarzeń według ustalonych wy-
tycznych, których bez względu na rzeczywisty stan rzeczy należy się 
(absurdalnie) trzymać. I absurdem właśnie Elżbieta Bam się rządzi. 
O ile jednak w tym dramacie absurd ukryty jest za błazenadą, o tyle 
późniejsze dzieła ukazywać go będą w sposób bardziej tragiczny, a na-
wet brutalny. Absurd ten przejawia się w najbardziej podstawowy spo-
sób, a mianowicie jako naruszenie związku przyczynowo-skutkowego. 
Jaccard określa to tak: „Elżbieta Bam zbudowana jest ze schematu: bo-
haterka aresztowana (następstwo) za przestępstwo (przyczyna), które-
go nie popełniła”45. Całość akcji ukierunkowana jest na rekonstrukcję 
zdarzeń, na poszukiwanie przestępcy, jednak niezależnie od tego, kto 
nim się objawi, oskarżoną i tak zostanie Elżbieta Bam. Następstwo nie 
ulega zmianie, co władza (w tym wypadku dwaj jej przedstawiciele: 
Piotr Nikołajewicz i Iwan Iwanowicz) zręcznie potrafi  umotywować 
i objaśnić. Nasileniu wrażeń sprzyja fakt, że jednym z tych, którzy chcą 
aresztować Elżbietę, jest sam zabity Piotr Nikołajewicz. Tak więc tytu-
łowa bohaterka ma trafi ć do więzienia za przestępstwo, którego nie po-
pełniła, ale je popełni. Bam, określana mianem zbrodniarki pozbawio-
nej prawa obrony, ma ponieść surową karę. Elżbieta odpowiada, że nie 
jest pozbawiona głosu, posługując się pseudologiczną argumentacją, iż 
można sprawdzić to na zegarku. Symbol zegara można tu odczytać jako 
wskazanie na to, że czas bohaterki się nie skończył, nadal trwa i pły-
nie. Na chwilę udaje jej się odwlec moment aresztowania, a widz jest 
świadkiem tego, jak dzięki zręcznym sztuczkom Elżbiety dwaj śledczy 
dają się wciągnąć w tę absurdalną na pozór grę. Już na początku docho-
dzi między śledczymi do kłótni, której Elżbieta się przygląda i nagle 
wzywa swą matkę: „Chodź tutaj. Artyści przyjechali (...) Niech nam 
panowie coś pokażą”46, na co ci reagują z entuzjazmem. Tu właśnie 
dochodzi do skarnawalizowania początkowo wydawałoby się nadzwy-
czaj poważnej sytuacji. Zaczyna się klownada i maskarada: chodzenie 
na czworaka, bieganie po scenie, spontaniczne śpiewanie piosenek, 
recytacja wierszy; wkracza chaos okraszony licznymi onomatopejami. 

45  Ж.Ф. Жаккар, op.cit., s. 19.
46  D. Charms, Elżbieta Bam, tłum. Z. Fedecki, W. Woroszylski [w:] A. Drawicz, 

Tragiczna zabawa OBERIU, czyli inna Rosja poetycka,  Kraków 1991, s. 87.
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Nielogiczne, nieskładne wypowiedzi, wyrwane z kontekstu historii, po-
tęgują wrażenie nonsensu: 

„Elżbieta Bam: (odchodzi na stronę) Uuuuuuu-u-u-uuuu.
Iwan Iwanowicz: Wilczyca.
Elżbieta Bam (dygoce): Uuuu-uu-u-suszone śliwki.
Iwan Iwanowicz: Prrrr-ababcia.
Elżbieta Bam: Triumf.
Iwan Iwanowicz: Zgubiona na wieki.
Elżbieta Bam: Konik wrony, żołnierz na nim.
Iwan Iwanowicz (zapala zapałkę): Elżbietko, kochanie.
Elżbieta Bam: Moje ramiona są jak wschód słońca (wchodzi na 

krzesło)
Iwan Iwanowicz (kuca): Moje nogi są jak ogórki (kładzie się na 

krzesło). Wcale, wcale.
Elżbieta Bam (podnosząc ręce): Ku-ni-na-ga-ni-li-wa-ni-ba”47.
W sztuce pojawia się także kategoria animizmu. Przedmioty ożywa-

ją i twórczo odgrywają swoją rolę: Skrzypce i Bęben wydają z siebie 
wyrazy dźwiękonaśladowcze. Karnawalizacja ujawnia się tu głównie 
poprzez zderzenie dwóch światów: powagi i grozy ze śmiesznością, 
pozorną frywolnością i beztroską. Trudno zrozumieć, że historia roz-
poczęta atmosferą grozy przeradza się w beztroski cyrk. Dwaj urzęd-
nicy, jak i pozostali bohaterowie, po części zaczynają się przemieniać 
w karnawałowych błaznów. Błazen u Charmsa nie musiał być wypo-
sażony w tradycyjne dlań atrybuty – dzwoneczki, czapkę, nie musiał 
być „wyjęty” wprost ze średniowiecznych jarmarków. Błazen to cecha, 
zachowanie, nie strój i wygląd zewnętrzny. 

Po licznych tyradach i przemówieniach (ulubionych wszak przez 
bolszewickich władców) bohaterowie powracają do tematu grozy, za-
czynając od pytania „Lecz któraż to godzina?”48. Można odnieść wra-
żenie, że to upływający czas przywraca bohaterów do rzeczywistości, 
do świata ofi cjalnych porządków. Jako fi nał pojawia się scena, którą 
zaklasyfi kować można jako dejà vu: pukanie do drzwi zwiastujące 
aresztowanie oskarżonej Elżbiety Bam, która przyjmuje to w niemal 

47  Ibidem, s. 91.
48  Ibidem, s. 96.
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identyczny sposób jak na początku sztuki – biegnie po schodach i od-
ruchowo próbuje się uratować się przed aresztem, jednocześnie zdając 
sobie w pewnym sensie sprawę z tego, że jest on nieuchronny. Zatacza 
się pewien krąg, pojawia się cykliczność, można odnieść wrażenie, że 
mamy do czynienia z czasem kolistym. W sztuce dochodzi do zburzenia 
aktu komunikacji między bohaterami, co powoduje, iż  środek kontaktu, 
jakim jest język, staje się wątpliwy. I dzieje się tak na każdej płaszczyź-
nie: leksykalnej, semantycznej, morfologicznej, syntaktycznej. 

Sztuka Charmsa stworzyła zatem podwaliny pod utrzymane w duchu 
absurdu dramaty Becketta i Ionesco. Na terenie rosyjskim dziedzictwo 
to zyskało najpełniejszy wymiar właśnie w twórczości Amalrika. Przy-
toczona powyżej, skrótowa analiza i interpretacja Elżbiety Bam ukazuje 
liczne zbieżności między obu dramaturgami. Proroctwo Charmsa co do 
dalszych dziejów jego ojczyzny znalazło twórcze rozwinięcie, w bo-
gatszym o kilkadziesiąt lat historii dramatopisarstwie Amalrika. Tak 
u przedstawiciela OBERIU, jak i u rosyjskiego dysydenta, znajdzie-
my opis absurdalnej radzieckiej rzeczywistości, ogarniętej bezsensem, 
a właściwie fałszywym sensem istnienia. 

W dramatach Amalrika króluje atmosfera strachu, podejrzliwości 
i wzajemnego braku zaufania. Strach wywołany jest przez niespodzie-
wane stukanie do drzwi (Moja ciocia mieszka w Wołokołamsku, Czy 
wujek Jack jest konformistą?), pojawienie się nieznanej osoby (Baj-
ka o białym byczku), zbyt natarczywe spojrzenia sąsiadów (Czternastu 
kochanków brzydkiej Mary Ann)... Każdy uważany jest za konfi denta, 
a wszyscy żyją w kręgu szpiegomanii (Wschód–Zachód). Rozpatrywa-
nie każdego jako potencjalnego wroga ogranicza w ogromnym stopniu 
wolność wewnętrzną obywateli Kraju Rad. Sprzyja temu wszechobec-
ny w ZSRR donos. Mały Słownik Języka Polskiego podaje następują-
cą, lapidarną defi nicję tego pojęcia: „donos – oskarżenie, zwykle tajne, 
denuncjacja; donosiciel – ten, kto donosi, oskarża, denuncjator; dono-
sicielstwo – działalność donosiciela, szpiegostwo, denuncjacja”49. Już 
w tym skrótowym ujęciu pojawia się pejoratywny wydźwięk działalno-
ści donosicielskiej, oparty na braku odwagi do wypowiedzenia czegoś 

49  Mały Słownik Języka Polskiego, pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempi-
ckiej,  Warszawa 1969, s. 127.
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wprost i niechęci do wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny. We-
dług większości opracowań, złożenie donosu uznaje się za czyn god-
ny pogardy i haniebny, chociaż pozostaje faktem, do którego czasami 
zachęca także władza. Takie podejście sprawia, że wielu badaczy uzna-
je autorów donosów za postacie „podejrzane moralnie”50. Inni mówią 
o zjawisku „godnym pożałowania”51 albo „czynie nagannym moralnie 
i karygodnym etycznie”52.

Zjawisko donosów charakterystyczne było dla historii wielu kra-
jów. W przypadki donosicielstwa obfi towała też historia Rosji. Prak-
tykowany w utopijnym państwie Solaruszy, wykreowanym przez ka-
labryjskiego mnicha Tommaso Campanellę (Civitas Solis), zwyczaj 
publicznego składania „skarg” w specjalnie przygotowanych do tego 
urnach również w Rosji przedrewolucyjnej święcił swe triumfy. A za-
tem bezpośredni kontakt z władzą nie był nieodzowny: „można było 
zwrócić się bezpośrednio do izby czełobitnej albo wrzucić s k a r g ę  do 
s k r z y n k i [podkr. moje – K.D.], przygotowanej specjalnie na takie 
okazje przez cara Aleksego Michajłowicza (1645–1676) w jego pałacu 
w Kołomienskoje”53. Także Paweł I kazał zainstalować „żółtą skrzyn-
kę” na murze przy Pałacu Zimowym. Odzwierciedlenie tej tendencji 
znajdziemy w sztukach Amalrika:

AKTYWISTKA. (...) Piszcie, towarzysze, o dobrych ludziach 
mieszkających w waszych mieszkaniach, o ich dobrych uczynkach! 
Uwagi wrzucajcie do skrzynki! (Czy wujek Jack jest konformistą?, 
s. 220).

Choć donos obecny był w dziejach Rosji, to jednak dopiero po re-
wolucji 1917 roku przybrał kształty wręcz instytucjonalne. Obywatele 
radzieccy zobligowani byli do składania donosów, a niewypełnienie 
tego obowiązku skończyć się mogło zesłaniem do łagru albo nawet 
śmiercią. Zgłaszania doniesień na najbliższych krewnych uczono dzieci 
już w przedszkolu. Prawdziwą kuźnią donoszenia stała się organizacja 
pionierska. Wraz z rozpoczęciem akcji likwidacji analfabetyzmu lawi-
nowo rosła liczba owych „pisemnych skarg”. I tak samo jak za kułaka 

50  R. Conquest, Wielki Terror, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 1997, s. 379.
51  M. Fainsod, Smolensk under the Soviet Rule, London 1959, s. 218.
52  J. Hassoun, La Delation: un anarchisme, une technique, Paryż 1987, s. 4.
53  В. Муравьев, Московские слова и словечки, Москва 1992, s 312.
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uznany mógł być chłop, na którego doniósł zawistny sąsiad, tak i na 
skutek sąsiedzkich swarów szkodnikiem, pasożytem, zdrajcą... mógł 
okazać się każdy. Nie trzeba dodawać, że wiarygodność napływających 
z całego kraju „materiałów” i „źródeł” nie była sprawdzana. W Kraju 
Rad rozprzestrzeniła się więc plaga donosów. François-Xavier Nérard 
pisze: „donoszenie było integralnym elementem życia społecznego. 
Donoszono na członków najbliższej rodziny, na najserdeczniejszych 
przyjaciół. Niektórzy mówią nawet o «epidemii», «potoku donosów» 
albo «holocauście». Żeby pokazać skalę zjawiska, zwykło się poda-
wać przykłady osób, które zdobyły swoisty rozgłos jako «niedościgli 
mistrzowie wśród informatorów», gdyż mnożyli donosy w nieskończo-
ność. Pewien mieszkaniec Kijowa sam jeden zadenuncjował koło dwu-
stu trzydziestu osób. Jakiś donosiciel z Połtawy wydał całą swoją orga-
nizację. Wymienia się też rodzinę Artiomowów, składającą się z męża, 
żony, dwóch synów i trzech córek, którzy donieśli na sto siedemdziesiąt 
dwie osoby!”54. Zjawisko donosów na masową skalę precyzyjnie zilu-
strował Amalrik:

DAMA (z zapałem). (...) Sama byłam świadkiem, jak obywatel Iwa-
now I.I., urodzony w 1930 roku, miejsce zamieszkania Chimki-Howri-
no, rejon 1, dom 2, blok 3, mieszkanie 4, pracujący jako kierownik 
robót budowlanych w zarządzie elektromontażowym Nr 5, w wagonie 
trolejbusu wyrażał się niecenzuralnie, przyczepiał się do pasażerów, na 
uwagi nie reagował. Doniesienie złożono w miejscu pracy. 

CÓRKA (koniecznie chcąc zabrać głos). Niedawno w restauracji 
rozegrała się na moich oczach niesamowita scena. Obywatel Pietrow 
P.P., rok urodzenia 1931, mieszkający w Choroszewo-Mniewnikach, 
rejon 6, dom 7, klatka 8, mieszkanie 9, pracujący jako mistrz w za-
kładzie fryzjerskim Nr 10, rozrabiał w sali restauracyjnej, obrażając 
godność obywateli. Odstawiony do izby wytrzeźwień... (Czy wujek 
Jack jest konformistą?, s. 220). Lista owych obywatelskich powinności 
jest, oczywiście, znacznie dłuższa. Ciekawe, że wypowiedzi zawiera-

54  F. X. Nérard, 5% prawdy. Donos i donosiciele w czasach stalinowskiego terroru, 
tłum. J. Szymańska- Kumaniecka,  Warszawa 2008, s. 10. Zob. również: L. Suchanek, 
Człowiek w upadku (J. Drużnikow, A. Zinowiew i donosologia) [w:] Wielkie tematy 
kultury w literaturach słowiańskich, Slavica Wratislaviensia CXV, Wrocław 2001, 
s. 181–192. 
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jące donosy są pełne, rozbudowane, informacje wyczerpujące, podczas 
gdy w innych wypadkach dialog cały czas się rwie, przechodząc nie-
raz w bełkot. Repliki z donosami są również zdecydowanie najdłuższe. 
Owe „tyrady o donosach” pozostają w ostrym kontraście z nowomo-
wą55, którą posługują się ludzie radzieccy, a której ośmieszenia dokonał 
w swych dramatach dysydent rosyjski. Jego bohaterowie wygłaszają 
więc górnolotne hasła-slogany, które mają wzmocnić ducha wiary tak, 
by uznał on nadrzędność ideologii komunistycznej nad wszystkimi in-
nymi; żonglują ponadto zużytymi powiedzeniami, w celu podkreślenia 
sukcesów ZSRR stosują hiperbole, gdy zaś chodzi o jego porażki – eu-
femizmy. 

  W swej twórczości dramaturgicznej Amalrik zwrócił też uwagę na 
odwieczną antytezę Rosja a Zachód (jedna z jego sztuk nosi właśnie 
znamienny tytuł Wschód–Zachód). Wskazał na złożoność tej kwestii, 
a przede wszystkim jej niejednoznaczność. Unaocznił podlegające cią-
głym zmianom poglądy Rosjan w odniesieniu do krajów znajdujących 
się poza granicami ich państwa. Amalrik zdaje się podpowiadać, że re-
lacje jego kraju wobec tzw. Zachodu są stale obecne w świadomości 
Rosjan. Zgadza się to z rozważaniami Lucjana Suchanka: „W dziejach 
myśli rosyjskiej, w koncepcjach fi lozofi cznych i historiozofi cznych, 
w dziełach ideologów, w publicystyce, propagandzie, w literaturze Za-
chód (...) stanowi jeden z tematów o niezwykłej wadze, nośny stereo-
typ kulturowy. Jest prezentowany jako idea pozytywna bądź, na od-
wrót, zostaje jako idea odrzucony i gwałtownie nieraz zwalczany. Ta 
ambiwalencja jest zauważalna zarówno w planie chronologicznym, jak 
i synchronicznie”56. 

Na terenie ZSRR kształtowany był stereotyp „zgniłego Zachodu”, 
imperialistyczni wyzyskiwacze mieli natomiast stale szukać okazji do 
pognębienia nieskażonych złem mieszkańców komunistycznego raju. 
Państwo starało się zatem „strzec” swych obywateli przed zgubnym 
wpływem wyzyskiwaczy. Bohaterowie Amalrika mogą więc być uzna-
ni za podejrzanych, nawet gdy wskazują obcokrajowcowi drogę do 
hotelu (Moja ciocia mieszka w Wołokołamsku), muszą wystrzegać się 

55  Zob. np. M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990, s. 43.
56  L. Suchanek, Homo sovieticus. Świetlana przyszłość. Gnijący Zachód. Pisar-

stwo Aleksandra Zinowiewa,  Kraków 1999, s. 227.
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przyjmowania ich w swoich domach (Czternastu kochanków brzydkiej 
Mary Ann), nie mówiąc już o wchodzeniu z nimi w bliższą zażyłość 
(Wschód–Zachód). W ideologii radzieckiej zatem Zachód (a szczegól-
nie USA) to „lider kapitalizmu, systemu (...) skazanego na nieuchronną 
zagładę”57. Izolacja od świata zewnętrznego owocuje tym, iż Związek 
Radziecki wciąż pozostawał w stanie oblężonej twierdzy58, będącej za-
równo schronieniem, jak i więzieniem.

Agnieszka Malska-Lustig pisze: „Ofi cjalna propaganda przedsta-
wiała Amerykę jako supermocarstwowy imperializm, kraj wyzysku 
mas pracujących i ograniczania praw ludzkich”59. Stąd ci, którzy za-
mieszkiwali Kraj Rad, byli „swoi”, „swojscy”, „tacy sami”, zaś wszy-
scy, którzy żyli poza jego granicami, to „inni”, „obcy”, „wrogowie”. 
Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w dobie chruszczowowskiej odwilży, 
kiedy uchylono nieco żelazną kurtynę, informacje z zewnątrz zaczęły 
się przedostawać do ZSRR, izolacja jego obywateli zaczęła być stopnio-
wo przełamywana poprzez przybyszy z zewnątrz i wiedzę nabywaną za 
granicą. Radzieccy Utopianie, stykając się z realiami Zachodu, rozpo-
częli powolną zmianę poglądów w stosunku do tego obszaru. U wielu 
Rosjan pojawiło się ogromne zdziwienie, że na Zachodzie ludzie mają 
własne samochody, telefony, żeby zaś zakupić produkty żywnościowe, 
nie trzeba stać w gigantycznych kolejkach. Rodzi się zazdrość wobec 
zachodniego stylu życia, zawiść podszyta dużą dozą podziwu:

DAMA. Ale amerykańskim robotnikom żyje się nie tak źle.
CÓRKA. A proste Amerykanki ubierają się o wiele lepiej od nas.
DZIENNIKARZ. Jakie macie podstawy, żeby tak mówić?
CÓRKA. Wiem na przykład, że garderoba statystycznej Amerykan-

ki składa się z zimowego palta z futrzanym wykończeniem...
DZIENNIKARZ (przerywając jej). Albo bez niego...
Wszyscy nacierają na dziennikarza.
KRYTYK. Z jesionki...
DAMA (precyzuje). Niekiedy z odpinaną podszewką...

57  J. Smaga, Ameryka [w:] Идеи в России. Idee w Rosji. Ideas in Russia. Leksykon 
rosyjsko-polsko-angielski, pod red. A. de Lazari, Warszawa 1998, s. 42–47.

58  M. Heller, Maszyna i śrubki..., op.cit., s. 54.
59  A. Malska-Lustig, Ameryka oczami emigrantów rosyjskich trzeciej fali,  Kraków 

2004, s. 9.



Andriej Amalrik  – rosyjski dysydent84

SYN. Płaszcza przeciwdeszczowego... (Czy wujek Jack jest konfor-
mistą?, s. 217–218).

Dalej następują, wymieniane jednym tchem, sukienki, kostiumy, 
spodnie, bielizna, przybory toaletowe. Ta swego rodzaju wyliczanka 
wskazuje na biedę, mizerię życia w ZSRR, gdzie trudno kupić jest na-
wet produkty pierwszej potrzeby, a modna odzież może być tylko ma-
rzeniem płci pięknej, nieobojętnej wszak na takie materialne pokusy. 

Prozaiczne marzenia o odzieży i kosmetykach (które nie są wcale 
trywialne, albowiem możliwość ich wyboru kształtuje nasz styl) prze-
rodzą się w bardziej konkretne i groźne dla ideologii komunistycznej 
rojenia o sposobności wyjazdu do USA. Pojawi się niebezpieczna dla 
komunistycznego raju utopia Ameryki:

STUDENT. (...). A potem wsiądziemy do samolotu i polecimy na 
zachód i po kilku godzinach zobaczymy na dole ogromny i za-
dziwiający kraj z błękitnymi jeziorami na północy i szerokimi 
rzekami płynącymi na południe. I zapytamy: co to za kraj? – 
i stewardessa odpowie: to Ameryka (...).

DZIEWCZYNA (w rozmarzeniu). Tak... A co potem?
STUDENT. A potem będziemy wiele podróżować od Nowego Jor-

ku do Los Angeles i od Oregonu do Miami, i  n i k t  n i g d y  
n i e  d a  n a m  o d c z u ć, ż e  j e s t e ś m y  o b c y  w  t y m  
k r a j u [podkr. moje – K.D.] (Wschód–Zachód, s. 112). 

Cytowana sztuka powstała w Moskwie w 1963 roku, a  więc jeszcze 
przed tym, zanim ukształtowały się zręby trzeciej fali emigracji, zatem 
i tutaj Amalrik wykazał dużą przenikliwość i dar obserwacji pewnych 
zamierzonych tendencji, które później staną się rzeczywistością i z któ-
rym to problemem (próby wyjazdu z ZSRR, ucieczki) będzie musiała 
się zmierzyć władza radziecka. 

Nadmienić w tym miejscu należy, że Amalrik, choć okcydentalista, 
nie postrzegał Zachodu bezkrytycznie i umiał wyciągnąć wnioski z nie-
jednokrotnie błędnie i egoistycznie prowadzonej przez niego polityki. 
Według dysydenta rosyjskiego, inteligenci Zachodu pozostają głusi na 
twierdzenie, że totalitaryzm zakorzeniony jest zwłaszcza w świadomo-
ści ludzkiej, że przykład Związku Radzieckiego nie jest tak odległy, 
jakby się to mogło z pozoru wydawać. Świadczy o tym choćby opor-
tunistyczna postawa ambasad zachodnich w Moskwie, które, nie chcąc 
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sobie psuć układów z władzami radzieckimi, nie zdecydowały się na 
przekazanie za granicę rękopisu Amalrika Normanowie i Ruś Kijowska. 
Przedstawiciele Zachodu uważają zatem, że niebezpieczeństwo totali-
tarne jest zbyt oddalone przestrzennie, aby mogło dotknąć ich samych. 
Z ustaleniami Amalrika zgodne są stwierdzenia Stephena Courtois, któ-
ry przytacza dowody na polityczną krótkowzroczność Francji, pisząc: 
„Pewna państwowa instytucja francuska, Loto, wykazała taki brak ro-
zeznania, że włączyła Stalina i Mao do jednej ze swoich kampanii re-
klamowych! Kto wpadłby na pomysł, aby w takiej sytuacji posłużyć 
się Hitlerem czy Goebelsem? (...) Czy sprawiła to chciwość, czy też 
słabość charakteru, próżność, fascynacja siłą i przemocą, rewolucyjna 
pasja, faktem jest, że dyktatury totalitarne zawsze znajdowały pochleb-
ców, bez których nie mogły się obejść”60.

Marzenie o opuszczeniu ZSRR związane było m.in. z pragnieniem 
osiągnięcia nie tylko wolności rozpatrywanej z fi lozofi cznego i psy-
chologicznego punktu widzenia (takimi rozważaniami przeciętny oby-
watel radziecki walczący chociażby o zakup pralki nie zaprzątał swego 
umysłu), ale z możliwością zdobycia lepszych warunków bytowych. 
Bułhakow, Zoszczenko, Ilja Ilf i Jewgienij Pietrow to tylko nieliczni 
z wielu pisarzy podejmujących kwestię tzw. problemu mieszkaniowe-
go. Przyłącza się do nich i Amalrik: Pokój w jednym z moskiewskich 
mieszkań. (...) W pokoju na porozwieszanych z lewa i z prawa sznurach 
suszy się pranie (Czy wujek Jack jest konformistą?, s. 199) – w ten spo-
sób czytelnik wprowadzony zostaje w siermiężną atmosferę mieszkań 
komunalnych, będących miejscem akcji większości sztuk Amalrika. 

Jak podaje defi nicja, mieszkanie komunalne (komunałka) – to miesz-
kanie będące własnością państwa, zasiedlane przez organy państwo-
we w zgodzie z zasadami powierzchni mieszkaniowej przypadającej 
na jednego człowieka niezależnie od statusu rodzinnego mieszkańców 
i konfi guracji mieszkania. W mieszkaniu komunalnym mieszka kilka 
rodzin albo niespokrewnionych ze sobą osób. Każda rodzina lub od-
dzielny człowiek zajmuje  jeden albo kilka pokoi, razem korzystając ze 
wspólnej łazienki i kuchni61. „PODPUŁKOWNIK (do dziennikarza). 

60  S. Courtois, Zbrodnie komunizmu [w:] Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, 
terror, prześladowania, tłum. K. Wakar,  Warszawa 1999, s. 37–38.

61  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0BE%D0%BC%, s.1.



Andriej Amalrik  – rosyjski dysydent86

Węzeł sanitarny jest, niestety, wspólny” (Czy wujek Jack jest konfor-
mistą, s. 213).

Przypuszcza się, iż pierwsze mieszkania komunalne jako typ kwa-
terunku pojawiły się na początku XVIII wieku. Właściciele mieszkań 
dzielili jedno pomieszczenie na kilka mniejszych (często przechodnich) 
i wynajmowali je. Mieszkania takie składały się z trzech lub sześciu po-
koi, z jedną kuchnią i łazienką (na klatce schodowej) i były zamieszki-
wane przez trzy bądź sześć rodzin. Po ukazaniu się powieści Mikołaja 
Czernyszewskiego Co robić? (Что делать?) pojawiły się „komuny-
-internaty”, w których kilkoro młodych ludzi wynajmowało mieszkanie 
złożone z dwóch lub trzech izb. 

Idea wspólnego zamieszkiwania rozrosła się do monstrualnych roz-
miarów po październiku 1917 roku na mocy ustaw o zagęszczaniu po-
wierzchni mieszkalnej, kiedy to bolszewicy odbierali mieszkania boga-
tym mieszczanom i zasiedlali je nowymi ludźmi. Nie trzeba dodawać, 
że w większości byli to stronnicy władzy bolszewickiej62.

Na przestrzeni dziesięcioleci problem mieszkaniowy przybierał na 
sile. Problem ten deformował rosyjski archetyp kulturowy, niszczył tra-
dycyjne zasady moralne, kaleczył życie i zdrowie psychiczne niejedne-
go pokolenia ludzi. Istota tej kwestii zamyka się w tym, że obywatele 
radzieccy zostali pozbawieni prawa własności w stosunku do miesz-
kań: nie mogli ich kupować, sprzedawać ani przekazywać potomstwu. 
Mogli je tylko posiadać, wstępując w odpowiednie relacje z państwem, 
„bezpłatnie” otrzymawszy od niego pewną przestrzeń mieszkalną 
i „meldunek” w dowodzie, który potwierdzał prawo zamieszkiwania 
w danym lokalu. Państwo niejako na całe życie zabezpieczało obywa-
telowi mieszkanie. Ale działo się tak tylko pod warunkiem lojalności 
w stosunku do władzy. W przeciwnym wypadku państwo z łatwością 
odbierało swój „podarunek”, a człowiek bez dachu nad głową był po-
zbawiony wszelkich podstaw swego istnienia. Przypomnijmy, iż tak 
właśnie stało się z Amalrikiem po jego zesłaniu (zob. Wstęp). Oznacza 
to, iż mieszkanie było ze strony państwa środkiem manipulacji oby-
watelami kraju. W ten sposób przyczyny „problemu mieszkaniowego” 

62  Е. Герасимова, История коммунвльной квартиры в Ленинграде, http://
www.kommunalka.spb.ru/history/history4.htm, s. 2.
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mają charakter nie tyle ekonomiczny (np. niewystarczająca ilość me-
trów kwadratowych, bieda...), ile socjalny: są rezultatem świadomej 
polityki państwa. 

Chcąc znaleźć się w kolejce oczekujących na mieszkanie lub po-
większyć jego metraż, obywatele byli zmuszeni uciekać się do róż-
norodnych chwytów, umożliwiających „obejście prawa”. Wykorzy-
stywano w tym celu rozmaite środki: fi kcyjne małżeństwa (tak chciał 
postąpić także Amalrik; zob. Wstęp), rozwody, zameldowanie na swej 
przestrzeni mieszkaniowej dalekich krewnych albo starych rodziców 
ze wsi, zawiadomienia o brzemienności... Wchodziły w to nie tylko 
zwolnienia, zawiadomienia, świadectwa, ale, oczywiście, korupcja, ła-
pówki, wykorzystywanie tzw. układów i inne machinacje63. 

Walka o metry kwadratowe, o prawo ich posiadania (zwłaszcza 
w dużym mieście) była na tyle zacięta, że niekiedy ludzie, odrzuciwszy 
wszelkie nakazy moralne, nie gardzili żadnymi środkami. W czasie ter-
roru stalinowskiego, w latach trzydziestych, sąsiedzi mogli wysłać do 
KGB donos na niewinnego sąsiada po to, aby otrzymać jego mieszka-
nie. Tendencja ta utrzymywała się znacznie dłużej, skoro analogicznie 
postąpili w latach sześćdziesiątych współmieszkańcy Amalrika, którzy 
pragnęli zagarnąć jego powierzchnię mieszkaniową. Wszystko to mu-
siało pozostawić głęboką rysę na zdrowiu psychicznym narodu. 

Z czasem w komunałkach rodziny się rozrastały, przyjmując formę 
wielopokoleniowych klanów. Już w ich łonie często dochodziło do nies-
nasek i swarów. Nieporozumienia narastały także wśród zamieszkują-
cych wspólne mieszkania zupełnie sobie obcych lokatorów. Całkowicie 
zanikała atmosfera intymności, prywatności, wszyscy znali szczegóły 
życia swego sąsiada. Ta sytuacja była korzystna dla władzy, w ten spo-
sób bowiem można było rozciągnąć totalną kontrolę nad obywatelami. 
Zaostrzeniu atmosfery wrogości sprzyjały ciągłe kłótnie: o dostęp do 
wspólnej kuchni, o skorzystanie z toalety... W końcu przyczyną kon-
fl iktu stawał się z pozoru nic nieznaczący detal. Najwybitniejszym kro-
nikarzem owych awantur stał się Zoszczenko (zwłaszcza jego opowia-
dania Nerwowi..., Psi węch). Jego śladem podąży Amalrik, poruszając 

63  Na ten temat zob. więcej: А.В. Сергеева, Стереотипы поведения, традиции, 
ментальность,  Москва 2005, s. 33–47.
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wskazane wyżej problemy przede wszystkim w dramatach Czy wujek 
Jack jest konformistą? oraz Czternastu kochanków brzydkiej Mary Ann.

Pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych, 
a więc w okresie, który analizuje Amalrik, w ZSRR pojawiły się tzw. 
chruszczowki – standardowe, tanie, pięciopiętrowe bloki zbudowane 
w epoce Chruszczowa64. W tych niepozornych, jednakowych, szarych 
betonowych masywach, porozrzucanych po całym terytorium ZSRR, 
każda rodzina otrzymywała małe, ale oddzielne mieszkanie o po-
wierzchni od dwudziestu pięciu do trzydziestu metrów kwadratowych. 
Nie był to, oczywiście, komfort, ale posiadanie osobnego mieszkania 
odbierane było wówczas jako znak prestiżu i życiowego sukcesu. Życie 
prywatne, wolne od dyktatu sąsiadów, doprowadziło do wielkich zmian 
w umysłach Rosjan. Ludzie stali się bardziej samodzielni i niezależni  
w wygłaszaniu swych opinii.

Właśnie wraz z pojawieniem się „chruszczowek” zrodził się ogólno-
rosyjski fenomen kulturowy – „kuchnie moskiewskie”, gdzie w przyja-
cielskiej atmosferze, delektując się skromną zakąską, rodziła się trady-
cja wolnej wymiany myśli, czytania i omawiania utworów literackich,  
w tym również krytyki ustroju radzieckiego. Amalrik zobrazował to 
w kilku prostych słowach, stanowiących wstęp do jednej z jego sztuk: 
Pokój w jednym z moskiewskich mieszkań. Żeby posłuchać znanego 
literata zebrali się goście: krytyk, dama, dziennikarz, podpułkownik, 
czyjś syn, czyjaś córka i po prostu gość. Podpułkownik zaproszony zo-
stał na prawach dalekiego krewnego gospodyni, a po prostu gość zna-
lazł się tu nie wiadomo jak (Czy wujek Jack jest konformistą?, s. 199).

Amalrik – dramaturg, przywiązujący dużą wagę do kwestii wy-
kształcenia, szkolnictwa i wychowania – zwrócił także uwagę na fatal-
ny stan niektórych dziedzin nauki w Związku Radzieckim. W satyrycz-
nym oświetleniu wskazał na groźbę oddziaływania pseudonaukowców 
na świadomość statystycznych obywateli:

DAMA. Wszystko jest bardzo proste. Trzeba wciągnąć nosem po-
wietrze i wstrzymać oddech przy zakrytych ustach. Oto i cały sekret 
zdrowia, system towarzysza Iwanowa, pracownika instytucji elektro-

64  Ibidem, s. 39.
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montażowej. Ten sekret został mi przekazany 26 lutego przez moją są-
siadkę.

CÓRKA. O wiele bardziej rozumny jest system towarzysza Pietro-
wa. To system swobodnych ruchów wszystkich części ciała – rąk, nóg 
i tułowia. Chodzić trzeba całkiem prosto i kiwać głową cicho jak koń.

SYN. A według mnie, celem poprawy zdrowia należy trzymać się 
systemu towarzysza Sidorowa: trzymać głowę prosto, z lekka tylko po-
ruszając nią i samymi oczyma spoglądać na boki.

KRYTYK. A ja myślę, że najbardziej prawidłowy jest system towa-
rzysza Siemionowa: ponieważ w trakcie spotkania krzyżują się spojrze-
nia i tracimy elektryczną energię oczu, dlatego też trzeba wzrok kiero-
wać na usta ludzi. (Czy wujek Jack jest konformistą?, s. 203–204).

Kpina zawarta w powyższych słowach odbierana jest tylko na wyż-
szym poziomie uogólnień: przez autora i odbiorcę, sami bohaterowie 
święcie wierzą w to, co mówią, i są przekonani o prawdziwości tez 
wysuwanych przez ich naukowych idoli. Amalrik uświadamia nato-
miast, że przez bolszewików nauka od początku traktowana była in-
strumentalnie, jako narzędzie przydatne w toczonej walce światopoglą-
dowej i ideologicznej, bądź jako środek mający wzmocnić gospodarkę, 
pozostającą w służbie aparatu przemocy. Stąd nie powinno dziwić, że 
naukowcy rosyjscy, z nielicznymi wyjątkami, pozbawieni byli podsta-
wowych atrybutów działalności naukowej, takich jak swobodny dostęp 
do źródeł informacji, kontakty zagraniczne, swoboda wypowiedzi, 
a także posiadanie środków materialnych niezbędnych do prowadzenia 
badań65.

Drwina stosowana przez Amalrika w odniesieniu do nauki jest nie-
przypadkowa. I w tej sferze rzeczywistości radzieckiej można było 
napotkać wiele nonsensów i alogizmów, np. największym naukowym 
absurdem w dziedzinie genetyki okazał się tzw. łysenkizm. Trofi m Ły-
senko, agrobiolog, zwrócił na siebie uwagę Stalina w prosty sposób. 
Marząc o zdobyciu ważnej pozycji w agrobiologii, oznajmił w lutym 
1935 roku na II Zjeździe Kołchoźników – przodowników pracy, że 
podczas gdy na wsi z władzą radziecką walczyli kułacy, w mieście to 

65  Zob. T. Nasierowski, Iwan Pietrowicz Pawłow. Nauka sowiecka w okowach sta-
linizmu, Warszawa 2002, s. 12.
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samo czynili „kułacy od nauki”. Tak właśnie zaczęła się jego kariera. 
Bardzo szybko został prezesem Wszechzwiązkowej Akademii Nauk 
Rolniczych im. W.I. Lenina, doprowadził do wyrugowania stamtąd 
rzeczywistych uczonych – genetyków, swych naukowych przeciwni-
ków: wielu z nich osadzono w więzieniach bądź zesłano do łagrów. 
Łysenko przyrzekł partii i osobiście Stalinowi, że w krótkim czasie na-
stąpi obfi tość płodów rolnych. Miało to być skutkiem tzw. jarowizacji 
zbóż. Łysenko doradził swemu ojcu, aby jesienią nie siał pszenicy, lecz 
przechował ją przez zimę w chłodnym miejscu, wiosną zwilżył i zasiał 
już kiełkujące ziarna. Miało to dać znakomite wyniki, o czym obaj za-
wiadomili władze. Łysenko potraktował to jako dowód na możliwość 
przeobrażenia jednego gatunku roślin w drugi pod wpływem czynni-
ków zewnętrznych66. Nie trzeba dodawać, że Łysenko i jemu podobni 
przynieśli krajowi o wiele więcej strat niż zysków.

Satyryczny, szyderczy ton Amalrika w stosunku do pseudonauki ra-
dzieckiej zgadza się z ustaleniami historyków: „W latach 1946–1950 
nauka rosyjska przyznała sobie palmę pierwszeństwa w zakresie łącz-
ności radiowej, oświetlenia elektrycznego, przesyłania prądu stałego 
i zmiennego, budowy transformatorów, statków napędzanych silnikami 
elektrycznymi i diesla, samolotów, spadochronów, balonów stratosfe-
rycznych. Odkrycie zasady zachowania energii przypisano Łomonoso-
wowi. Dalszych roszczeń było wiele... Niektóre brzmiały tak absurdal-
nie, że stały się przedmiotem żartów, na przykład: «Sowieckie zegarki 
chodzą najszybciej», «Rosja – ojczyzną słoni» itp.”67

Ze względu na zmonopolizowanie wszystkich dziedzin nauki przez 
państwo w ZSRR, również nauczanie Freuda było aż do czasów pie-
riestrojki zakazane68, stanowiło swego rodzaju tabu, a posługiwanie się 
tezami i wnioskami wysnutymi przez twórcę psychoanalizy nierzadko 
podlegało karze. W państwie radzieckim sam źródłosłów wyrazu „psy-

66  Por. Ibidem, s. 87. Motyw łysenkizmu wykorzystywany bywa i dzisiaj przez 
przedstawicieli współczesnej literatury rosyjskiej, np. przez Ludmiłę Ulicką. Zob. 
K. Duda, Współczesna literatura rosyjska wobec historii (nowy realizm Ludmiły Uli-
ckiej) [w:] Prace Komisji Kultury Słowian, t. VII, Kultura i polityka, pod red. L. Su-
chanka, Kraków 2008, s. 45–63.

67  M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 151.
68  M.A. Miller, op.cit., s. 154.
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choanaliza” (gr. psyche – tchnienie, dusza; analysis – rozbiór69) musiał 
budzić duże wątpliwości, skoro nie opierał się na marksistowsko-leni-
nowskim katechizmie wiary, prowadził do badania stanów indywidual-
nego człowieka, a nie masy-kolektywu. I odwrotnie: gdyby przenieść 
konkluzje Freuda z jednostek na społeczeństwo, wówczas bolszewiccy 
władcy musieliby szybko zostać zdetronizowani. Nie dziwi zatem, iż 
sztuki Amalrika, pełne reminiscencji z Freuda, zostały zakazane. 

Freudowskich motywów, jak nadmieniono wyżej, jest u Amalrika 
dużo. Ujawniają się one już na poziomie nadawania nazw postaciom 
(Neurastenik), przez wskazywanie na rozdwojenie, a nawet rozszcze-
pienie jaźni (Dobroduszność, Ambicja, Ostrożność Profesora występują 
jako odrębne byty – Moja ciocia mieszka w Wołokołamsku; Niki i Koki 
to właściwie zwierciadlane odbicie jednego bohatera – Bajka o bia-
łym byczku), podkreślanie wagi ID (ono) jako najstarszej części aparatu 
psychicznego, instynkty związane z popędem seksualnym i przybiera-
jące nieraz postać dążeń hedonistycznych (Bajarz – Mary Ann – Czter-
nastu kochanków brzydkiej Mary Ann; Student – Ukochana, Politruk 
– Dziewczyna – Wschód–Zachód), wskazanie na skłonności homo-
seksualne (Gosposia, Córka – Moja ciocia mieszka w Wołokołamsku), 
posiąg seksualny do starszych kobiet (Student – Wschód–Zachód)... 
Nie trzeba tłumaczyć faktu, że stosowany przez dysydenta rosyjskiego, 
pogłębiony rysunek psychologiczny postaci kłócił się z wytycznymi 
realizmu socjalistycznego. 

Amalrik twórczo wykorzystał nadto freudowską analizę zacho-
wań ludzkich poprzez skojarzenia, a przede wszystkim wspomnie-
nia. W partiach retrospektywnych bohaterowie sięgają często do swej 
przeszłości, zwłaszcza do dzieciństwa jako tej fazy rozwoju, której 
doświadczenia mają decydujący wpływ na właściwości psychiczne 
dorosłego człowieka:

NEURASTENIK. Pierwsze, co pamiętam: wiozą nas gdzieś w byd-
lęcych wagonach. Błoto, smród, przenikliwy dziecięcy pisk, migotanie 
świecy. Potem stojące w pyle, stepowe miasto. Głód. I jeszcze: mnie, 
maleńkiego, wiozą w jakimś trzęsącym się wózku. Ze strachu nasi-

69  http://www.psyche.pl/tekst/31588-32-freud_psychoanaliza_freuda/, s. 1.
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kałem w spodnie. Pamiętam przerażenie, żeby nie zostać ukaranym... 
(Moja ciocia mieszka w Wołokołamsku, s. 31). 

Okrutne łagrowe (bądź ewakuacyjne) wspomnienia dziecka wydają 
się prawdopodobną przyczyną jego późniejszej neurastenii. Zarządzają-
cy Krajem Rad nie mogli więc, co oczywiste, dopuścić do zastosowania 
metod psychoanalitycznych, gdyż istniało duże prawdopodobieństwo 
zniwelowania w ten sposób strachu, a ten był potrzebny do utrzymania 
w ryzach społeczeństwa. Oskarżono zatem psychoanalityka o niedoce-
nianie czynników społecznych w kształtowaniu się i funkcjonowaniu 
osobowości człowieka70.

Sięgając do spuścizny naukowej Freuda, Amalrik nie mógł pominąć 
roli snów w życiu ludzkim. Przypomnijmy, iż sny, marzenia i widzenia 
senne często były dla literatów próbą i środkiem odzwierciedlenia rze-
czywistości. Mimesis (imitatio) to naśladowanie realiów, ale literatura 
nie jest rzeczywistością, a jedynie ją naśladuje i opisuje71. Początków 
mimesis można szukać już w Biblii72. Sny służyły temu, by pokazać 
więź między twórczymi wyobrażeniami autora a prawdziwym ży-
ciem. Sen stanowił zagadkę i tajemnicę, która przyciągała. Pojawiał się 
w wierzeniach ludowych, bajkach, wróżbach, przepowiedniach, klą-
twach, a także w Biblii73. Zainteresowanie snem jest więc charaktery-
styczne niemal dla wszystkich epok ludzkiej kultury. Sny są związane 
z pewnymi aspektami życia, tak uważano przecież już w starożytnym 
Egipcie. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że sny mogą zostać odczyta-
ne tylko wtedy, kiedy uwzględni się okoliczności życiowe i charakter 
śniącego74. Platon widział w snach rodzaj proroctwa i uważał, że sny 
mogą być źródłem twórczego natchnienia. Arystoteles z kolei twierdził, 
że sny są przedłużeniem i kontynuacją ludzkiego działania, religia ży-
dowska natomiast widziała w snach rodzaj medium, kontaktu między 
człowiekiem a Bogiem.

Sen może stanowić swego rodzaju bramę, symbolizować przejście 
z jednego w drugi wymiar, może też oznaczać proroctwo, zapowiedź, 

70  S. Freud, Wstęp do psychoanalizy,  Warszawa 1995, s. 171.
71  S. Sierotwiński, Słownik terminów literackich,  Wrocław 1966, s. 166.
72  http://arabwordcenter.cba.pl/notzlit.html, s. 1.
73  http://www.sen.pl/tekst/18668-19-sny_ich_odczytywanie_znaczenie, s. 2.
74  http://www.dragonsblood.za.pl/sen/rolasnow.htm, s. 2.
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może stać się wizją. Teorię, która usystematyzowała ten temat, stwo-
rzył właśnie Freud. Według niego, interpretacja snu zależy od samego 
człowieka śniącego i jego własnych skojarzeń. Ogólnie można stwier-
dzić, że sen w psychoanalizie Freuda oznacza spełnienie naszych ma-
rzeń i życzeń, to iluzoryczne urzeczywistnienie wypartych pragnień. 
Gustaw Jung twierdził, że sny pokazują wewnętrzny świat człowieka, 
a także mogą pełnić funkcję ostrzegawczą i informacyjną75.

Nauka odkryła związek snów z mitami i uniwersalny charakter całe-
go rzędu obrazów i symboli, co z kolei zostało wykorzystane w literatu-
rze. Romantycy uważali, że sny odgrywają decydującą rolę w procesie 
twórczym. Dlatego też ucieczka do tajemniczego, pozaziemskiego i za-
gadkowego świata była charakterystyczna zwłaszcza dla epoki roman-
tyzmu, nurtu sentymentalizmu czy symbolizmu. Pojawiały się roman-
tyczne ballady pełne oniryczności i proroczych snów, a jako przykłady 
mogą posłużyć utwory, w których tytule samo słowo „sen” zostało wy-
eksponowane: Sen nocy letniej Szekspira, Sen śmiesznego człowieka 
Fiodora Dostojewskiego, Sen Michaiła Lermontowa, Sen i Wizja senna 
Aleksandra Puszkina. 

Sen w  beletrystyce służył takim samym celom jak język ezopowy. 
Był alegorią, przenośnią, które w literaturze rosyjskiej określa się jako 
tzw. иносказание76. Takim snom nieobca jest funkcja dydaktyczna, na-
uka moralna, pouczenie, jak to widzimy m.in. w śnie ukazanym w Po-
dróży z Petersburga do Moskwy Aleksandra Radiszczewa, gdzie sen 
ma charakter alegoryczny i jest środkiem wyrażania idei. W podobnym 
tonie utrzymany jest sen Wiery Pawłowny z powieści Czernyszew-
skiego Co robić?. Motyw snu pojawił się również u Lewisa Carolla 
w Alicji w krainie czarów, w Procesie Franza Kafki, Czarodziejskiej 
Górze Tomasza Manna, a na terenie literatury rosyjskiej w Zbrodni i ka-
rze Dostojewskiego, Szynelu Gogola, Kwarantannie Maksimowa. Sen 
pojawiał się więc wszędzie tam, gdzie granice ulegają zatarciu, gdzie 
częstokroć absurdalna rzeczywistość, doprowadzająca bohatera do sza-
leństwa i utraty zmysłów, miesza się z tym, co nierzeczywiste, gdzie nie 
można odróżnić zjawisk normalnych od paranormalnych. 

75  http://unus.psychologia.uni.wroc.pl/teksty/pd/pojecie_jazni_part1.html, s. 3.
76  http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Иносказание, s. 1.
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Taki wyraźny brak granicy między normalnością i nienormalnoś-
cią jest właśnie wyznacznikiem oniryzmu w dramatach Amalrika. Wy-
raźne senne symbole cmentarza, zrywanych kwiatów, pogoni, uciecz-
ki (Wschód–Zachód), zagrożenia, utonięcia w głębokiej rzece (Bajka 
o białym byczku) wskazują na wszechogarniający strach, uwięzienie, 
utratę najcenniejszych wartości. W ten sposób dysydent rosyjski uza-
sadnił konieczność podejmowania choćby prób walki z abnormalnymi 
realiami radzieckimi. 

Charakterystyczne dla Związku Radzieckiego było stałe istnienie 
i wykorzystywanie w celach ideologicznych kategorii wroga – ze-
wnętrznego bądź wewnętrznego. Mógł to być na przykład burżuj, ku-
łak, pasożyt, szkodnik..., Amerykanin, Niemiec, Chińczyk... – zależnie 
od aktualnej linii polityki i bieżącego kursu partii. Wróg potrzebny był, 
gdyż można go było obciążyć wszelkimi winami za wszystko, co złe 
w kraju, za wszelkie niepowodzenia i porażki. Wrogiem uniwersalnym 
stał się Żyd. Abstrahując od stwierdzenia, iż „próba określenia Żydów 
jest zadaniem niemal karkołomnym” 77, wielu rosyjskich badaczy, w tym 
parających się literaturą, podejmuje starania określenia miejsca narodu 
żydowskiego w państwie rosyjskim. Jak dotąd w sposób bodaj najpeł-
niejszy wypowiedział się na ten temat Sołżenicyn w swym obszernym, 
dwutomowym dziele Dwieście lat razem (Двести лет вместе)78, już 
poprzez sam tytuł podkreślając wspólnotę losów obu narodów.

W dramatach Amalrika przewijający się niemal na zasadzie lejtmo-
tywu, problem żydowski wprowadzony zostaje przez żydowską aneg-
dotę, wskazującą z jednej strony na potrzebę tworzenia przez Żydów 
własnej kultury, z drugiej – na wtopienie tego narodu w rzeczywistość 
komunistyczną, radziecką:

DOBRODUSZNOŚĆ. Słyszałem strasznie śmieszną anegdotę. 
(Jeszcze zanim zacznie opowiadać wybucha gromkim śmiechem). Da-
widowicz pyta Chajmowicza: «Słuchaj, Chajmowicz, wiesz kto to taki 
Lumumba?» «Lumumba? Nie. Nie wiem». «Jeśli byś chodził na zaję-

77  А. Воронель, Лёгкое порхание вокруг тяжёлых проблем, „22”, Nr 82, s. 125.
78  А. Солженицын, Двести лет вместе, Русский Путь, Москва 2002. Na ten 

temat zob. K. Duda, Żydzi i religia w okresie bolszewickim. „Dwieście lat razem” Alek-
sandra Sołżenicyna [w:] Prace Komisji Kultury Słowian, t. VI, Słowianie i ich konfesje, 
pod red. L. Suchanka, Kraków 2007, s. 155–167.
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cia z polityki, to byś wiedział». «A ty wiesz, kim jest Rabinowicz?» 
«Rabinowicz? Nie, nie wiem». «Otóż, jeśli ty byś nie chodził na zajęcia 
z polityki, to byś wiedział, że w tym czasie on śpi z twoją żoną»...(Moja 
ciocia mieszka w Wołokołamsku, s. 40).

W totalitaryzmie często zestawiano ideę Żydów jako narodu wybra-
nego z doktryną marksistowsko-leninowską, stawiając znak równości 
między religią a komunizmem, wykazując jego zbieżność z judaizmem 
(bądź chrześcijaństwem). Wielu utopistów nawiązywało do wczesnego 
chrześcijaństwa, szukając w nim natchnienia do budowy ziemskiego 
raju opartego na zasadach wieczystej sprawiedliwości79. I tak, przez 
wielu marksizm był interpretowany jako zeświecczona wersja ży-
dowskiego masjanizmu, gdzie historia zmierza do realizacji celu osta-
tecznego, jakim jest ziemski raj. W tym wypadku rolę Mesjasza peł-
ni proletariat. Motywów rewolucji niektórzy doszukiwali się również 
w żydowskiej teologii, w myśl której nadejście królestwa mesjańskiego 
na ziemi poprzedzone zostanie apokaliptycznymi konwulsjami80. Tym-
czasem, według takich badaczy jak Alain Besançon, korzenie idei so-
cjalistycznej mają o wiele więcej wspólnego z chrystianizmem aniżeli 
z judaizmem81. Podstawą głoszonego przez Marksa i Engelsa materia-
lizmu dialektycznego była fi lozofi a niemiecka, angielska ekonomia 
polityczna i francuski socjalizm utopijny82. W ten sposób argumenty, 
próbujące doszukiwać się korzeni komunizmu tylko w tradycji żydow-
skiej, nie są w pełni uzasadnione. Zdążyły jednak zasiać niemały zamęt 
w świadomości Rosjan, nie do końca rozumiejących, czy antysemitą 
być wypada, czy też raczej jest to naganne. W charakterystyczny dla 
siebie, żartobliwy sposób ukazał to Amalrik:

SYN (do krytyka).... Bardzo nie na miejscu jest antysemityzm sztu-
ki: gwałcą w niej dwóch Żydów.

KRYTYK. Niech pan wybaczy, ale mówi pan bzdury. Czyż autor 
może być antysemitą, skoro pokazuje jak gwałcą Żydów?! Przecież 
tym samym on ich broni.

79  J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000, s. 120.
80  A. Kainer, Żydzi a komunizm, „Krytyka” 1983, Nr 15, s. 221.
81  A. Besançon, Przekleństwo wieku. O komunizmie, narodowym socjalizmie 

i jedyności zagłady, tłum. J. Guze, Warszawa 2002, s. 80.
82  A. Pankowicz, Historia nowoczesna, t. I, Kraków 2002, s. 176. 
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SYN. Ale u niego Żyd gwałci Żyda.
KRYTYK. A czy pan nie zauważył, że tego Żyda, który gwałci 

Żyda, później również zgwałcono? A poza tym, jak autor może być 
antysemitą, jeśli sam jest Żydem?! (Czy wujek Jack jest konformistą?, 
s. 209). 

Dramaturg rosyjski wielokrotnie, tak samo zresztą jak wielu innych 
badaczy, zadawał pytanie: co urzekło Żydów w idei socjalistycznej? Od-
powiedź na to pytanie nie jest prosta, albowiem składa się na nią wiele 
czynników. Przede wszystkim głoszone przez marksistów hasła interna-
cjonalistyczne były dla ludności nieposiadającej swego stałego miejsca 
bardzo atrakcyjne. Marksowska teoria rewolucji światowej kładła nacisk 
na zniesienie sprzeczności klasowych oraz optowała za zakończeniem 
konfl iktów o podłożu narodowym, co, rzecz jasna, bardzo Żydom od-
powiadało83. Historia, która nie szczędziła Żydom doświadczeń dyskry-
minacji i ucisku, przyczyniła się w znacznym stopniu do popularności 
ideologii, której głównym celem była walka w obronie słabych i uciska-
nych, a właśnie za takich część Żydów się uważała i dzięki temu mogła 
się solidaryzować z innymi ofi arami niesprawiedliwości. Rzecz ciekawa 
jednak, że zjawisko to dotyczyło również bogatych Żydów, których po-
zycja, wydawać by się mogło, jest niezachwiana84. Jakkolwiek by było, 
większość Rosjan obciążała Żydów za wywołanie rewolucji, utrzyma-
nie przy życiu jej ideałów, zajęcie najważniejszych pozycji w głównych 
sektorach polityki i gospodarki oraz „okupację mieszkaniową” obu sto-
lic. Dla statystycznego obywatela Żyd stał się synonimem wszystkiego, 
co złe. Tak zobrazował to Amalrik:

ŻONA (ze zdziwieniem). Czyżby i Stieńka Razin był Żydem?
NEURASTENIK. Tak, to Żyd. Jego prawdziwe nazwisko to Rabin, 

a nie Razin.
OSTROŻNOŚĆ. Pan też jest Żydem?
NEURASTENIK. Nie, ja nie jestem Żydem.
OSTROŻNOŚĆ. Ale wyczuwa się w panu żydowski spryt i obrot-

ność.
AMBICJA. Żydowską oziębłość i brak serdeczności.

83  H. Haumann, Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej, tłum. C. Jen-
ne, Warszawa 2000, s. 176.

84  A. Kainer, op.cit., s. 226.
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DOBRODUSZNOŚĆ. Żydowską nonszalancję i bezczelność.
PROFESOR. Żydowską tchórzliwość.
POETA. Żydowską... (nie wie, co powiedzieć) (Moja ciocia mieszka 

w Wołokołamsku, s. 42).
Dla Amalrika, tak samo jak dla Sołżenicyna, udział Żydów w re-

wolucyjnym zrywie był, wbrew głoszonym hasłom, odcięciem się od 
odpowiedzialności historycznej, a także od własnej narodowej i ducho-
wej tradycji.

Oderwanie od tradycji uważał Amalrik za ogromne spustoszenie do-
konane w życiu narodu. Wszystkie jego sztuki, prócz jednej, rozgrywa-
ją się w obu stolicach (Moskwa, Leningrad). Wyjątek stanowi dramat 
Wschód–Zachód, którego akcja rozgrywa się na prowincji, w Suzdalu. 
Nie jest to jednak zwyczajne, wybrane przypadkowo, miejsce. To mia-
sto położone w środkowej części Rosji, w obwodzie władimirskim, jest 
ważnym punktem Rosyjskiej historii i tradycji. W pierwszej połowie 
XII wieku był stolicą księstwa rostowsko-suzdalskiego. Stanowił je-
den z głównych ośrodków politycznych i kulturalnych, po przyłączeniu 
w 1392 roku do państwa moskiewskiego jeden z głównych religijnych 
punktów kraju85. Od 1967 roku miasto-muzeum, szczycące się dużą 
liczbą zabytków sakralnych, przede wszystkim świątyń. Zachwyt nad 
sztuką, upojenie pięknem wyraźne będą w słowach studenta:

STUDENT. ...Świątynie stwarzają świat istniejący jakby w zupełnie 
innym czasie i przestrzeni... (Wschód–Zachód, s. 83). 

Wydaje się, iż jest to jednak zachwyt powierzchowny, zorientowany 
bardziej na przeżycie estetyczne niż metafi zyczne. Wiąże się to z jednej 
strony z zaangażowaniem religijnym młodzieży w czasach odwilży86, 
z drugiej natomiast z kolejnym atakiem przypuszczonym na wiarę. 
Aspekt ten wprowadza Amalrik poprzez pewną historyczną analogię: 
o ile w dawnych czasach w świątyniach suzdalskich zamykano niepo-
słuszne żony książąt, o tyle w latach sześćdziesiątych XX wieku utwo-
rzono w nich kolonie dla nieletnich prostytutek. Kampania antyreligij-
na nabrała więc rozmachu. 

85  Podaję za: Leksykon. Historia świata. Rosja, pod red. W. Sienkiewicza,  War-
szawa 2001, s. 251. 

86  M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 215.
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W opinii wielu badaczy Chruszczow był ostatnim „ortodoksyjnym 
marksistą wierzącym w ostateczne zwycięstwo komunizmu, dlatego 
jego szczególna wrogość wobec religii była w głównej mierze moty-
wowana przygotowaniem do wejścia w komunizm, z którym «opium 
dla ludu» było nie do pogodzenia”87. Hanna Kowalska zauważa: „Rzą-
dy Chruszczowa charakteryzują się administracyjnymi represjami 
w stosunku do Cerkwi, które od 1958 r. nasilają się. Władze obłożyły 
Cerkiew 81% podatkiem, co doprowadziło do likwidacji wielu parafi i. 
Odebrano ziemię i budynki klasztorne nowo otwartym i istniejącym 
na zaanektowanych przez ZSRR terenach. Wymuszono wiekowe ogra-
niczenia w przyjmowaniu do nowicjatu. Nastąpiło nasilenie antyreli-
gijnej propagandy”88. Odgłosy tych tendencji słyszalne są w dramacie 
Amalrika:

POLITRUK. (...) Słyszałem, że jest projekt rządowy o zburzeniu 
wszystkich cerkwi.

UKOCHANA (obserwując w lustrze swoje rzęsy). Najwyższy czas 
(Wschód–Zachód, s. 67).

Osobną uwagę, ze względu na wpływy Gogola, należy poświęcić 
dramatowi Nos! Nos? No-s! z zastrzeżeniem, że pod piórem Amalrika 
Gogolowski Nos uległ swego rodzaju modernizacji i to, co w prozie 
Gogola odnosiło się do XIX wieku, u Amalrika przeniesione zostaje 
(aczkolwiek w zawoalowanej formie) w XX wiek. Jest to zatem zna-
ny w literaturze rosyjskiej kostium historyczny, udatnie narzucony na 
współczesność. Dość wspomnieć tutaj dokonania Jewgienija Zamiati-
na89, Michaiła Bułhakowa90 czy Epifańskie śluzy (Епифанские шлюзы) 
Andrieja Płatonowa91. Przy czym Amalrik, przenosząc prozę na scenę, 
adaptując ją na potrzeby sceny, wykorzystał zdobycze nowoczesnej 
techniki: wprowadził obrotową scenę, wielkie ekrany rozmieszczone 
na kotarach, stanowiące tło zdarzeń albo prezentujące urywki kronik 
fi lmowych z początku XX wieku. Pełniący ważną funkcję w utworze 
Gogola narrator został u Amalrika zastąpiony osobą (występującego 

87  J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, op.cit., s. 191.
88  H. Kowalska, Prawosławie w Rosji [w:] Rosjoznawstwo..., op.cit., s. 121.
89  Zob. A. Gildner, Proza Jewgienija Zamiatina, Kraków 193.
90  Por. A. Drawicz, Mistrz i diabeł. O Michale Bułhakowie, Kraków 1990.
91  W.R. Śliwowscy, Andrzej Płatonow, Warszawa 1983.
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na scenie wraz z innymi aktorami) Reżysera – prezentującego kolejno 
pojawiające się przed oczyma widza postaci, komentującego i spajają-
cego warstwę zdarzeniową, a także wypełniającego rolę retardacyjną. 
Didaskalia nie stanowią dosłownych „przeniesień” z tekstu Gogola, 
wskazują raczej na opis postaci, ich ubiór, gesty, na równi z prezenta-
cją interierów. Amalrikowowskie novum w tej sferze to wprowadzenie 
elementów pantomimy (pozwoliło to na symboliczne ukazanie „bez-
głosu” totalitarnego, XX-wiecznego społeczeństwa, „monologu z za-
mkniętymi ustami” ludzi skażonych chorobą komunizmu i nazizmu), 
sztandarów i haseł oraz dźwięków marsza, wskazujących nie tylko na 
radziecką rzeczywistość, ale także na konieczność przejawiania entu-
zjazmu w każdej podejmowanej czynności, dodajmy – entuzjazmu kie-
rowanego i reglamentowanego przez władze.

Niezaakcentowany u Gogola motyw tańca nabiera u Amalrika do-
datkowych znaczeń. Pozbawione inicjatywy i decyzyjności postaci – na 
wpół ludzie, na wpół marionetki – poruszają się w swym dance maca-
bre, niezdolni do wyjścia z zaczarowanego kręgu utopii. Taniec jako 
symbol przemiany, metamorfozy tancerza w boga, demona albo w inne 
formy istnienia wskazuje w sztuce Amalrika na zmianę pozycji Ko-
walowa z wysoko postawionego urzędnika w stworzenie groteskowo 
wynaturzone, zasługujące nie na cześć ze strony towarzyszy, ale raczej 
wystawione na śmieszność, ukazujące skrzywioną wersję życia. Taniec 
to także przekleństwo, klątwa. Przeniesiony w XX wiek bohater ukara-
ny został za pogardę dla niżej postawionych, za wyższość nomenklatu-
ry wobec ludzi znajdujących się na samym dole hierarchii społecznej. 
W marzeniu sennym widzieć taniec – to zła wróżba, natomiast tańczyć 
– to wesołość92. Ta symbolika na zasadzie klamry spaja Amalrikowow-
ski utwór: bohater popada w osłupienie, gdy odkrywa uwłaczającą mu 
ułomność, a potem (odzyskawszy nos) znajduje się niemal w stanie eu-
forii.

Ukazana zarówno przez Gogola, jak i Amalrika, nieprawdopodobna 
z pozoru sytuacja „zgubienia” i „odnalezienia” nosa, nie jest jedynie, 
będącą wynikiem aktu kreacji, metaforą. Stanowi dobrze znany już dzi-
siaj i opisany w literaturze przedmiotu medyczny przypadek schizofre-

92  W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 422–423.
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nii urojeniowej. Jedna z jej odmian polega na specyfi cznym stosunku 
chorego do własnego ciała. W stanie tzw. rzutu chorobowego pacjent 
może być przekonany o utracie oka, ucha, nosa (!)... Antoni Kępiński 
zauważa: „Ponieważ rzeczywistość ma przede wszystkim aspekt zmy-
słowy, namacalny, a więc obraz własny też jest materialny, zmysłowy, 
tak jak obraz otaczającego świata. Swoją nierealność odczuwa się za-
tem jako nierealność cielesną. Własne ciało wydaje się nierzeczywiste, 
zmienione, obce. Znów trzeba się uszczypnąć, by się przekonać, że jest 
rzeczywiste i własne. Czasem obraz ciała się zmienia, głowa olbrzy-
mieje, wydłużają się ręce, całe ciało rośnie lub maleje. Niekiedy przy-
biera niezwykłe lub monstrualne formy – zwierząt, potworów. Nie jest 
to już ciało, do jakiego jest się przyzwyczajonym, ale inne, niewłasne, 
a tym samym nierzeczywiste. Podobnie niezwykła sytuacja przestaje 
być realna dla danego człowieka, gdyż już nie mieści się w jego włas-
nym obrazie świata otaczającego”93.

Schizofrenię traktuje się także jako zaburzenie metabolizmu infor-
macyjnego94. U Kowalowa mechanizm ten przejawia się nie w posta-
wie „od” (apatia, odrętwienie), ale w nadmiernym pobudzeniu, chęci 
skoncentrowania na własnym problemie uwagi całego otoczenia. Po-
myślne zakończenie tragedii urzędnika („nos na swoim miejscu”) znów 
nie jest tylko tradycyjnym happy endem czy baśniowym fi nałem, ale 
po raz kolejny uzyskuje komentarz medyczny, w przebiegu schizofre-
nii bowiem obserwujemy trzy zasadnicze etapy: fazę owładnięcia, fazę 
adaptacji i końcową – fazę degradacji95. Ta ostatnia opisuje czasowe 
ustąpienie choroby. 

Racjonalnej interpretacji wymyka się jednak fakt dziwnej, co naj-
mniej, reakcji otoczenia na zaistniałą ułomność bohatera. Nikt nie jest 
tym zaszokowany, nikt nie wpada w panikę. „Beznosowość” majora 
przyjęta zostaje jako oczywistość. I nie jest to bynajmniej wyraz to-
lerancji wobec niezawinionej inności, to raczej obojętność, swego ro-
dzaju otępienie. Ten dziwny stan, pod piórem Amalrika, ulega uwspół-
cześnieniu, wskazując na bezwład ludzi w stosunku do dookolnej, 
schizofrenicznej rzeczywistości totalitarnej, w której nie można już 

93  A. Kępiński, op.cit., s. 108.
94  E. Brzezicki, Przedmowa [w:] A. Kępiński, op.cit., s. VII.
95  Typologię podaję za: A. Kępiński, op.cit., s. 32–47.
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odróżnić kata od ofi ary i która istnieje dzięki milczącemu poparciu, 
a więc współuczestnictwu, mnóstwa ludzi, będących tym samym nie 
tylko świadkami, ale i współwinnymi tragedii. 

Paradoksalne i napawające głębokim smutkiem jest to, iż symbo-
licznie ujmowane cierpienie XX-wiecznego Kowalowa nie miało sen-
su. Potrzeba (sensu) – w świetle badań psychologicznych  – wydaje się 
jednym z podstawowych sposobów odniesienia się do rzeczywistości. 
Innymi słowy, jawi się jako subiektywne poczucie wartości w tym, co 
zewnętrzne, i w samym podmiocie96. To, co stwarza nas ludźmi, jak 
zauważa Erich Fromm, to trwałe zaburzenia równowagi, będące konse-
kwencją braku harmonii w sferze wartości egzystencjalnych97. Jednak, 
co słusznie odnotowuje Michał Gwiżdż, „nie powinniśmy traktować 
takiego stanu rzeczy jako ograniczającego jednostkę. Wprost przeciw-
nie: zaburzenie homeostazy psychicznej daje się usunąć poprzez od-
nalezienie oparcia w kulturze”98. A zatem ratunkiem człowieka artysty 
w realiach totalitarnych, w których piramida wartości uniwersalnych 
uległa odwróceniu, jest zwrot w stronę sztuki, w stronę aktu kreacji, 
pojmowanego u Amalrika jednakże nie jako bezpieczny azyl, forma 
eskapizmu, ale jako sposób walki z wynaturzonym monstrum.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż Amalrik nie jest jedynym XX-
-wiecznym twórcą, który pod postacią groźnej choroby ukrył zagroże-
nie antywartościami totalitaryzmu. Ten sam motyw podjęli m.in.: Ca-
mus (Dżuma) i Maksimow (Kwarantanna). 

Częsty u reprezentantów antyteatru motyw lustra, zwierciadła, ma-
ski, snu, pojawia się także w utworze Nos! Nos? No-s! Kowalow prze-
gląda się w lustrze, dostrzegając swą oszpeconą twarz, pierwszy sen 
owocuje tragedią przebudzenia, drugi pozornie przywraca ład, zakłó-
cony wystąpieniem fi zycznej ułomności. Lustro staje się symbolem ko-
nieczności wejrzenia w głąb siebie, parafrazy obiegowego już dziś nie-
mal powiedzenia, iż na pytanie, „Z kogo się śmiejecie?”, powinniśmy 

96  Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, pod red. A. Gałdowej, Kraków 
1999, s. 184.

97  E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Poznań 1998, s. 254.
98  M. Gwiżdż, Chory ze smutku humorysta. O trudzie odkrywania samego siebie 

na przykładzie autobiografi cznego dzieła Michaiła Zoszczenki „Przed wschodem słoń-
ca”, „Slavia Orientalis” 2006, Nr 2, s. 199.
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bez zastanowienia odpowiedzieć „Sami z siebie się śmiejemy”. Sen, 
wedle Amalrika, może przynieść tylko chwilową ulgę, może być formą 
ucieczki, a nigdy rozwiązaniem. Należy przejawiać aktywność w życiu, 
należy się bronić, a nie zastygać w marazmie. I wreszcie maska (jej rolę 
pełni tu chustka przykrywająca puste miejsce po nosie), za którą nie 
można się ukryć, która jest w stanie stwarzać pozory, ale tylko do cza-
su, gdy ktoś nie zerwie jej z naszej twarzy, krzycząc „Król jest nagi!”.

W sztuce Amalrika niektóre z cech określających społeczeństwo 
przeniesione zostały, w drodze ewolucji, z dawnych dziejów Rosji we 
współczesność, gdzie przybrały monstrualne kształty. Inne stały się 
owocem poczynań rewolucyjnych i miały doprowadzić do powstania 
nowej jakości antropologicznej, jaką był homo sovieticus, stanowią-
cy dowód na to, iż „w komunizmie to nie człowiek stanowi wartość, 
lecz społeczeństwo. Za pomocą idei udało się stworzyć istotę ułomną, 
opartą na fałszywej tezie antropologicznej. Jej zachowania i czyny zo-
stały poddane odgórnemu sterowaniu i kontroli. Jako istota duchowa 
człowiek został okaleczony i zdeprawowany. Pozbawiony środków 
do realizacji własnych celów, przestaje być niezależny wobec spo-
łeczeństwa, państwa, systemu. Nie może się swobodnie realizować 
w życiu publicznym, w środowisku zawodowym, w pracy. Stara się 
bronić swych interesów za pomocą środków niezgodnych z prawem, 
często niemoralnych, podstępem, sprytem, przebiegłością, niezwykłą 
zapobiegliwością”99. 

Komunizm pozbawia człowieka indywidualności, jednostkowego 
wymiaru istnienia, liczy się tylko osobnik jako część zmasowanego 
kolektywu. Nie dziwi zatem wprowadzenie przez Amalrika (a będą-
cego novum wobec Gogola) motywu chóru, chóralnych pieśni. Chór 
nie komentuje jednak, jak to było na przykład w tragedii klasycznej, 
wydarzeń, ale podkreśla zuniformizowanie ludzkich istot, niemożność 
odróżnienia własnego głosu w ogólnym wrzasku przypadkowego zgro-
madzenia. W tej sztucznie spreparowanej, nienaturalnej wspólnocie 
dochodzą do głosu żądze i instynkty, zanika proces racjonalizacji dzia-
łań. Tłum, tłuszcza pobudzana przez kolektywne okrzyki, pragnie tylko 
„chleba i igrzysk”. Przytoczmy odpowiedni cytat: „... Pojawia się tłum, 

99  L. Suchanek, Homo sovieticus..., op.cit., s. 145–146.
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krzycząc: ‘Nos! Nos! Kufajkę! Kufajkę!’ Wszyscy tłoczą się przed witry-
ną sklepu i zaglądają sobie przez ramię. Znów słychać krzyki: ‘Widzi-
cie?... A co wy widzicie?... Nic nie widzimy’...” (Nos! Nos?..., s. 267). 

Człowiek zaczyna podlegać infantylizacji, brak inicjatywy przybie-
ra zhiperbolizowaną postać. Tak dzieje się na przykład w tekście Amal-
rika (u Gogola bowiem brak tego motywu), gdzie w sposób przewrotny 
wykorzystano słynne Szekspirowskie „być albo nie być”:

KOWALOW (odkrywając pewną znajomość Szekspira). Na prawo 
czy na lewo? na lewo czy na prawo? – oto jest pytanie (Nos! Nos?..., 
s. 252).

Zanikowi podlega w związku z tym poczucie własnej tożsamości, 
osobowość ulega rozszczepieniu: Kowalowa obserwujemy jednocześ-
nie, gdy śpi na kanapie i gdy tańczy walca. Psychika ludzka uległa 
zdeformowaniu także na skutek permanentnej wręcz podejrzliwości, 
strachu przed organami ścigania bądź tzw. organami bezpieczeństwa: 
w XX-wiecznym dramacie Cyrulikowi cały czas wydaje się, że jest 
śledzony, że w jego domu odbywają się rewizje. Odpowiedzialność to 
również pojęcie obce bohaterom, skoro za wszystko, co złe, winią in-
nych, mają patologiczną wręcz potrzebę posiadania wroga. 

W iście Bułhakowowskim stylu ukazany został „diabelski” proces 
usuwania ludzi, znikania zarówno postaci, jak i ich mieszkań. Sam po-
ścig Kowalowa za utraconym nosem przypomina z jednej strony Dia-
boliadę Bułhakowa, z drugiej – Zoszczenkowowskie poszukiwanie 
„kalosza” (opowiadanie Kalosz). 

Kolejny raz powraca w swym dramacie Amalrik do tematu XX-
-wiecznej emigracji rosyjskiej. W czasach, gdy powstawał utwór (okres 
rządów Breżniewa), zjawisko emigracji przybrało charakter niemal 
masowy: „Roczna liczba emigrantów (...) wahała się od kilku do kil-
kudziesięciu tysięcy. W 1971 r. opuściło Związek Radziecki 15 tys. 
obywateli, a w 1972, kiedy Stany Zjednoczone przyznały radzieckim 
Żydom emigrantom status uciekinierów politycznych, wyjechało 35 
tys. Najwyższy poziom osiągnęła emigracja w 1979 r., kiedy wyjechało 
67 tys.”100. W sztuce Amalrika uciec za granicę pragnie tytułowy Nos 

100  L. Suchanek, Emigracja rosyjska XX wieku [w:] Rosjoznawstwo..., op.cit., 
s. 393.
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(nos?). Próba ucieczki zostaje jednak udaremniona, a bohater, nieposia-
dający paszportu, w asyście mundurowych musi wracać do rodzinnego 
miasta. 

Istotna dla Amalrika kwestia rosyjskich dysydentów również 
i w utworze Nos! Nos? No-s! znalazła swoje odzwierciedlenie. Z po-
wodu słabości istniejącej w kręgu opozycji liberalno-demokratycznej 
Amalrik wątpił w możliwość demokratycznych przekształceń. Nie 
wierzył w trwałość sowieckiego reżimu, ale hipotetyczną przyszłość 
postsowiecką również widział w czarnych barwach101. Nie dziwi zatem 
fakt, iż obraz dysydenckiej demonstracji w dramacie jest karykaturalno-
-humorystyczny: „W tym momencie rozlegają się okrzyki: «Studenci! 
Studenci idą!...» Pojawiają się studenci Akademii Medycznej w białych 
fartuchach. Wielu niesie plakaty «NOS!» «NOS – TAK!» «NIE – PO-
LITYCE BRUDNYCH RĄK!» «NIECH ŻYJE MAJOR KOWALOW!» 
«PRECZ Z CYRULIKIEM–PIJACZYNĄ!» «RĘCE PRECZ OD NOSA!» 
«NOSIE, JESTEŚMY Z TOBĄ!». Dwóch studentów zamiast plakatów 
niesie nosze, jedni wznoszą okrzyki: «Niech żyje!», inni: «Precz!». 
Ogólna panika” (Nos! Nos?..., s. 279).

Obfi tujący we wszystkie rodzaje komizmu, dramat Amalrika jest 
również satyrą, a więc utworem ośmieszającym lub piętnującym uka-
zywane w nim zjawiska – wady i przywary ludzkie, obyczaje, osoby, 
grupy i stosunki społeczne102. 

W sztuce Nos! Nos? No-s! odnajdujemy dwa zasadnicze tzw. bloki 
satyryczne: satyrę konkretną, którą charakteryzuje bezpośrednie odnie-
sienie do określonych realiów społeczno-historycznych (w tym wypad-
ku do, wskazanych powyżej, wyznaczników państwa totalitarnego), 
oraz satyrę abstrakcyjną, mającą charakter pozaczasowy, zwracającą 
się przeciw uniwersalnym cechom natury ludzkiej. Major Kowalow 
jawi się w związku z tym jako postać, której wygórowane ambicje, 
buta i pycha zostały ukarane nagłą ułomnością fi zyczną. W nawiąza-
niu do powyższego jasno wyeksplikowane zostanie banalne, być może, 
ale prawdziwe stwierdzenie, że nieszczęście może dotknąć każdego, 

101  D. Zubariew, G. Kuzowkin, Andriej Amalrik [w:] Słownik dysydentów..., 
op.cit., s. 367.

102  Podaję za: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 
1988, s. 456–457.
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a odrobina pokory może nas ustrzec przed zwielokrotnieniem tragedii. 
Autorskie przesłanie w tej kwestii jest także klarowne: każdy może się 
obudzić „bez nosa” (jakiekolwiek dosłowne znaczenia podstawiliby-
śmy pod tę metaforę), ale równocześnie każdy jest w stanie „odzyskać 
twarz”. 

Trzeba zatem podjąć walkę o godność. I właśnie to przesłanie od-
różnia sztuki Amalrika z jednej strony od koszmaru bytowania w totali-
taryzmie, z drugiej – od skrajnego pesymizmu egzystencjalistów.





Rozdział II

KONIEC IMPERIUM. PROFETYCZNA 
ANALIZA PRZYCZYN UPADKU ZSRR

Czy Związek Sowiecki przetrwa
do roku 1984?

„patriotyzm jest to integralne i trwałe uczucie miłości do swojej ojczyzny, połą-
czone z gotowością do (...) służenia jej – ale nie w sposób pochlebczy, poprzez 
popieranie jej niesłusznych roszczeń, lecz z trzeźwym spojrzeniem na jej wady 

i grzechy i ze skruchą za nie”.

(Aleksander Sołżenicyn)

Kiedy w 1948 roku w swej antyutopijnej powieści Rok 19841 George 
Orwell przedstawiał strukturę chylącego się ku upadkowi państwa to-
talitarnego, wielu odbiorców uznało przedstawione przez niego idee 
za przesadzone i poddane starannej obróbce artystycznej wyobraźni. 
Główny bohater antyutopii – Winston Smith – wydawał się zaledwie 
postacią – produktem imaginacji autora; totalny brak wszystkich towa-
rów na rynku, wszechogarniający strach, podział na „partię wewnętrz-
ną” i „zewnętrzną” – również zdawały się być groźną, ale tylko fanta-
zją. Sprawnie działający psychologiczny „mechanizm wyparcia” kazał 
ludzkiemu umysłowi przeczyć istnieniu krainy zła. A przecież pierwo-

1  G. Orwell, Rok 1984, tłum. T. Mirkowicz, PIW, Warszawa 1988. O paralelach 
między antyutopią Orwella i esejem Amalrika oraz analizę samego eseju zob. M. Ku-
niński, Amalrik i rok 1984. Socjologia polityczna i profetyzm [w:] Oblicza Rosji, Lublin 
1987, s. 31–40.
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wzorem Orwellowskiego państwa mógł stać się właśnie Związek Ra-
dziecki, w którym wszelkie cechy państwa totalitarnego dopracowane 
i doprowadzone zostały  do monstrualnych rozmiarów. Dla wielu za-
chodnich lewicujących intelektualistów wygodniej jednak było wie-
rzyć w zrealizowaną utopię pierwszego państwa robotników i chłopów. 

Z drugiej strony wiele osób wykazuje niebywałą wręcz skłonność 
do zaprzeczania możliwościom jakichkolwiek zmian, rozpatrując ja-
kąś ideę po prostu jako mrzonkę, chimerę, spekulację, nieliczącą się ze 
zdrowym rozsądkiem2. Nie bierze się tu pod uwagę faktu, że jakiś pro-
jekt może być antycypacją, przedwczesną prawdą, a jego realizacja za-
leży tylko od socjotechnicznej wyobraźni kwalifi kującego, który nieraz 
może być człowiekiem bardziej od innych przewidującym. Niebywałą 
trwałość w związku z tym wykazuje teza o niezmienności, nienaruszal-
ności pewnych stanów i procesów. W ten sposób przez wiele lat nie 
chciano uwierzyć w upadek ZSRR, który wydawał się wieczny i niepo-
konany. Dlatego dla prawomyślnych radzieckich obywateli skandalem 
stało się opublikowanie socjologiczno-polityczno-fi lozofi cznego eseju 
Amalrika Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? 3.

Data umieszczona w tytule eseju nawiązuje bezpośrednio do wspo-
mnianej książki Orwella, o której opowiedział Amalrikowi awangardo-
wy artysta Witalij Rubin4, a w której dysydent rosyjski dostrzegł szereg 
zbieżności ze swoimi rozmyślaniami na temat krachu imperium. Lu-
dzie z ówczesnego środowiska  opozycyjnego postrzegali publikację 
eseju jako akt niebywałej odwagi, zwłaszcza że nasiliły się represje po 
procesie Siniawskiego i Daniela. Podpisanie owego pamfl etu własnym 
nazwiskiem, więcej – podanie dokładnego moskiewskiego adresu po-
strzegano jako akt samospalenia5. Jewgienij Tiernowski podkreśla, że 
Amalrik należał do ograniczonej liczby szczęśliwców, którzy urodzili 
się wolni w jednym z najbardziej niewolniczych w historii światowej 

2  Por. J. Szacki, Spotkania z utopią, op.cit., s. 24–26.
3  A. Amalrik, Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?, tłum. A.Z., Instytut 

Literacki, Paryż 1970. Wszystkie cytaty według powyższego wydania. W nawiasie po-
daję numer stronicy.

4  http://www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-nam.../vchk-cat-names-other-alexeeva-igr_
ru-talk.htm, s. 4.

5  Ibidem, s. 2.



109Koniec Imperium. Profetyczna analiza przyczyn upadku ZSRR

państw. I właśnie to poczucie wolności, a nie nadzieja na skandal o wy-
dźwięku międzynarodowym czy pragnienie sławy, doprowadziło go do 
stworzenia utworu, którego tytuł w 1969 roku mógł się wydawać nie-
zakamufl owanym samobójstwem6. 

Stało się jednak tak, że właśnie publikacja Czy Związek Sowiecki... 
uczyniła nazwisko jej autora znane na całym świecie7. Książkę (skrom-
nie nazywaną przez Amalrika broszurą) przetłumaczono na wiele języ-
ków, w tym nawet na chiński (w Chinach znajdowała się w specjalnych 
bibliotekach przeznaczonych wyłącznie dla działaczy komunistycz-
nych), kilka miesięcy po jej wydrukowaniu amerykańscy koresponden-
ci opublikowali wywiad z Amalrikiem8. Należy pamiętać, że Amalrik 
dokładnie wskazał najbardziej istotne problemy okresu transformacji 
ustrojowej w czasie, gdy większość nie wyobrażała sobie nawet formu-
łowania takich pytań9. Na pytanie Ludmiły Aleksiejewej, czy naprawdę 
uważa, że ZSRR upadnie przed 1984 rokiem, Amalrik odpowiedział: 
„mogę się pomylić o dwa, trzy lata, ale tak naprawdę się stanie”10. 
O popularności eseju Amalrika świadczy choćby to, iż w Ameryce po-
jawiła się płyta jazzowa pod takim samym tytułem11.

Esej Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? pisał Amalrik 
w kwietniu–czerwcu 1969 roku na prośbę znajomego amerykańskiego 
dziennikarza. Przedstawił tu własną koncepcję najbliższej przyszłości 
ZSRR. Nie wierzył w trwałość radzieckiego reżimu, ale hipotetyczną 
przyszłość postsowiecką również widział w czarnych barwach. Wątpił 
w możliwość demokratycznych przekształceń, z powodu słabości ist-
niejącej w kraju opozycji liberalno-demokratycznej. Swoje tezy poparł 
analizą liczebności, składu społecznego i preferencji ideologicznych 

6  Е. Терновский, Свободный человек (памяти Андрея Амальрика), http://ma-
gazines.russ.ru/nj/2003/233/ternov.html, s. 3.

7  L. Labedz, Introduction [w:] A. Amalrik, Will the Soviet Union Survive Until 
1984?,  New York 1971, s. VII.

8  http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/author.xtmpl?id=245, s. 2.
9  В. Игрунов, Виноват ли Андрей Амальрик в распаде Советского Союза, 

http://www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/archive/sketch/vchk-amalr.html, s. 6.
10  http://www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-nam.../vchk-cat-names-other-alexeeva-igr_

ru-talk.htm, s. 4.
11  В. Юровицкий, Просуществуют ли Соединенные Штаты до 2017 года?, 

http://www.yur.ru/money/USA.htm, s. 1.
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uczestników kampanii protestacyjnej 1968 roku. Niezwykle ostre po-
stawienie problemu, wyrażone w tytule, w połączeniu z analitycznym, 
ostentacyjnie akademickim stylem przekazu, oddającym (i może częś-
ciowo parodiującym) charakter zachodnich traktatów sowietologicz-
nych – wszystko to wyróżniało pracę spośród publicystyki niezależnej 
tamtych lat12. Głosił tu rosyjski dysydent pogląd, iż „ZSRR, podobnie 
jak Rosja w epoce Mikołaja I i Mikołaja II, pełen jest sprzeczności, któ-
re doprowadzą do zagłady imperium; o jego upadku zadecydują z jed-
nej strony wewnątrzsystemowe czynniki rozkładu: społeczne i psycho-
społeczne, z drugiej zaś – uwarunkowania zewnętrzne”13.

Esej wywołał liczne reakcje w prasie zachodniej i burzliwą polemikę 
w samizdacie. Amalrika okrzyknięto „fałszywym prorokiem”, „błęd-
nym rycerzem”, „dysydentem skażonym antypatriotyzmem”. Koron-
nym argumentem przeciw Amalrikowi było to, iż mimo wydrukowania 
jego eseju na Zachodzie, jego autor nie został aresztowany. Takie wiado-
mości przekazały na przykład „Washington Evening Star” (26 XI 1969) 
oraz „Spiegel” (16 III 1970) 14. Dało to asumpt do nazwania Amalrika 
donosicielem dysydenckim, a przede wszystkim agentem KGB. 

Prym w oskarżaniu Amalrika wiedli jego rodacy. Grigorij Klimow 
w zjadliwym, podszytym szyderstwem artykule napisał: „Kiedy czy-
tałem książkę, choć lepiej byłoby powiedzieć, broszurkę Amalrika 
Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?, to tak zalatywało mi 
to przedrukiem z amerykańskiego dziennika «Foreign Affairs», organu 
Departamentu Stanu, że mimowolnie pomyślałem: «To nasmarowali 
Amerykanie i po prostu podsunęli jakiemuś Amalrikowi, żeby się pod-
pisał. To typowe wishfull thinking». Teraz zagadka się wyjaśniła. Otóż 
ów «Historyk» z dużej litery – to po prostu niedouczony student. To 
zwykły radziecki hipis”15. Amalrik zostaje tu więc po raz kolejny zruga-
ny za brak pełnego wykształcenia (bez wnikania w przyczyny takiego 
stanu rzeczy) oraz za służalczą postawę wobec Zachodu, co również 
było nadużyciem, bo dysydent rosyjski, mimo iż okcydentalista, nigdy 
nie opowiadał się za bezkrytycznym przejmowaniem amerykańskich 

12  http://www.karta.org.pl/Biogram1.asp?KategoriaID=34&ProduktID=38, s. 2.
13  L. Suchanek, Amalrik Andrzej [w:] Идеи в России..., op.cit., s. 40.
14  http://lib.proc.ru/win/NEWPROZA/SWIRSKIJ/svirsky1.txt_Piece40.23, s. 1.
15  Г. Климов, Дело N69, http://klimov-grigorij.viv.ru/cont/bus69/4.html, s. 2.
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wzorców. W innym miejscu Klimow, zestawiając Amalrika z Sołżeni-
cynem i Sacharowem, porównuje „tę świętą trójcę do wszy, które cze-
piają się mokrego kożucha, by wskazać na łączącą ich więź”16. 

Podobnie, choć już w mniej sarkastycznym tonie, wypowiedział 
się, tym razem już z perspektywy lat dziewięćdziesiątych XX stulecia, 
Dmitrij Furman17. Autor nie zaprzeczył, co prawda, iż Amalrik trafnie 
przewidział upadek ZSRR, myląc się zaledwie o siedem lat (krach im-
perium był już wówczas faktem, który trudno podważać), ale opierając 
się na wyrwanych z kontekstu zdaniach eseju, zarzucił dysydentowi 
liczne pomyłki. Te „potknięcia” Amalrika są jednakże subiektywnym 
podejściem do tematu samego Furmana. 

Pierwszy z licznych zarzutów dotyczy błędnych jakoby, podanych 
przez Amalrika, przyczyn krachu reżimu. Okazuje się bowiem, iż Fur-
man zasługę zerwania z totalitaryzmem przypisuje Gorbaczowowi 
i jego reformom: „Impuls, którego źródło Amalrik upatrywał na ze-
wnątrz – w Chinach, pochodził od sekretarza generalnego M. Gorba-
czowa i jego najbliższych współpracowników. Nadto był to nie tyle 
impuls, ile świadoma, trudna i ukierunkowana praca, mająca na celu 
‘rozhuśtanie’ społeczeństwa”18.

Amalrik, jak wiadomo, zginął w 1980 roku, nie dożył więc do cza-
sów pieriestrojki i nie mógł ich skomentować. Furman natomiast, bogat-
szy w doświadczenia, włączył się w nurt, bardzo rozpowszechnionych 
w owym czasie, rozważań o przebudowie. Powstało wiele opracowań 
na ten temat, wyrażających różne postawy wobec Gorbaczowa i jego 
wpływu na bieg dziejów. Furman zajmuje wśród nich postawę bezkry-
tyczną, a zatem niewiele mającą wspólnego z obiektywizmem. L. Su-
chanek zauważa: „Pozytywny aspekt defi nicji pieriestrojki zawiera się 
w słowach «przezwyciężenie» (prieodolenije) i «tworzenie» (sozdani-
je). Oba wywodziły się ze sfery pojęć panującej ideologii i oznaczały 
wolę i pragnienie władzy uzdrowienia systemu z obcych mu nalecia-
łości i ukazania go jako idei pozytywnej, żywotnej i świetlanej. Wska-

16  Г. Климов, Андрей Амальрик – советский хиппи, http://www.nvkz.kuzbass.
net/hs/k692.htm, s. 3.

17  Д. Фурман, Статья А. Амальрика и русское диссидентское сознание, http://
www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-names/amalrik/refl ections/furman.html, s. 1–19.

18  Ibidem, s. 5.
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zywano w ten sposób jedynie na pewne przeszkody w funkcjonowaniu 
systemu, nie dostrzegając lub świadomie ukrywając, że rozpada się on 
od wewnątrz, zarówno w płaszczyźnie ekonomicznej, jak i społecznej, 
i że zatracił zupełnie zdolność samoregeneracji. Był to więc nie od-
wrót od socjalizmu i demontaż totalitaryzmu, a powrót do niego, lecz 
w upragnionej nowej wersji, bardziej dynamicznej i efektywnej, bliż-
szej ideowo na nowo odkrywanym – bo zapomnianym jakoby przez 
poprzednich przywódców – hasłom leninowskim”19.

Pieriestrojka była więc zjawiskiem złożonym, kontrowersyjnym 
i ocenianym przez publicystów, historyków, sowietologów w sposób 
niejednoznaczny. Obserwować można także, jak już nadmieniono, róż-
norodne podejście do osoby Gorbaczowa: od postawy skrajnie apologe-
tycznej, reprezentowanej m.in. przez Andrzeja Walickiego20 i większość 
publicystów zachodnich, po ocenę negatywną, a nawet krytyczną, za-
wartą w pracach Martina Malii21 czy też Michaiła Hellera22. Charakte-
rystyczne jest, że już w 1985 roku na łamach czasopisma „Kontinient” 
Milovan Dżilas zamieścił artykuł pod znamiennym tytułem Gorbaczow 
– ostrzeżenie (Горбачев – предостережение)23, zaznaczając w nim, że 
jeśli dojście Gorbaczowa do władzy nie daje podstaw do szczególnego 
przygnębienia, to z pewnością nie przynosi też radości. Zdaniem Dżi-
lasa, w osobie Gorbaczowa nie ma nic oryginalnego, co odróżniałoby 
go od pozostałych przywódców radzieckich, oprócz, być może, jego 
względnej młodości. 

„Siódmy sekretarz” postrzegany był jako mąż opatrznościowy, po-
stać niemal kultowa, adorowana szczególnie przez Zachód, stąd bar-
dziej trzeźwo myślący komentatorzy nazywali go często „eksportowym 

19  L. Suchanek, Homo sovieticus. Świetlana przyszłość. Gnijący Zachód. Pisar-
stwo Aleksandra Zinowiewa,  Kraków 1999, s. 160.

20  A. Walicki, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej uto-
pii, Warszawa 1996, s. 509–527.

21  M. Malia, op.cit., s. 443–482.
22  M. Heller, Siódmy sekretarz. Blask i nędza Michaiła Gorbaczowa,  Lublin 1993.
23  М. Джилас, Горбачев – предостережение, „Континент” 1985, Nr 46, 

s. 215–218.



113

wariantem pieriestrojki”24. Wielokrotnie zwracano uwagę na biografi ę 
sekretarza generalnego, zaliczając go do typowych aparatczyków25. 
Podnosi się przy tym kwestię jego rolniczo-prawniczego wykształcenia 
i osiągnięć, a raczej ich braku, w tych dziedzinach. Opłakany stan rol-
nictwa radzieckiego nie mógł być dowodem jego sukcesów, tak samo 
jak jurysdykcja, sprawiedliwość wszak istniała tylko nominalnie. Nie 
można jednak odmówić Gorbaczowowi dobrych wyników uzyskiwa-
nych na szczeblach kariery ideologicznej: najpierw w Komsomole, 
potem w partii, co świadczy o jego wierności dla panującej doktryny. 
Reformy – przynajmniej początkowo, zanim sytuacja wymknęła mu 
się z rąk – były dla niego ważne, ale tylko pod warunkiem zachowania 
status quo. Tu przyznać należy, że istniejące wówczas w ZSRR warun-
ki nie pozwalały rządzącemu działać śmiało i samodzielnie. Warunki 
te, związane z ideologią i doktryną, ograniczały wszystkich liderów 
radzieckich, nie mogły więc ominąć i mało radykalnego w swych posu-
nięciach Gorbaczowa. Na przykład: istniejąca i przybierająca w ZSRR 
od czasów Stalina monstrualne ksztalty biurokracja, w jej kilku co naj-
mniej odmianach: państwowej, robotniczej, chłopskiej i kulturalnej, 
stanowić musiała dla nowego genseka ciężar nie do udźwignięcia. Zde-
cydował się pójść po drodze reform, ale tu pojawiły się nowe przeszko-
dy: w owym czasie różnice socjalne stały się głębsze i ostrzejsze, pa-
nująca ideologia zaczynała słabnąć – raczej rozpadać się, niż kostnieć. 
Nie pojawił się natomiast nowy „katechizm”, na którym mógłby oprzeć 
swe działania „siódmy sekretarz”. 

Do kwestii pieriestrojkowych reform odnieśli się również rosyj-
scy emigranci. I tak m.in. negatywne podejście Aleksandra Zinowie-
wa do okresu pieriestrojki zamyka się już w samych tytułach jego 
utworów, poświęconych temu tematowi. Na przykład jeden z esejów 
otrzymał znaczący tytuł Gorbaczowizm, siła iluzji (Горбачевизм. 
Сила иллюзии)26, a powieść odnoszącą się do tego wycinka z dziejów 
ZSRR nazwał Zinowiew Katastrojka (Катастройка. Повесть о пе-
рестройке в Партграде).

24  И. Ефимов, Экспортный вариант перестройки, „Континент” 1989, Nr 59, 
s. 388.

25  Zob. np. И. Бирман, Пер-р-рестройка, „Континент” 1987, Nr 54, s. 220.
26  А. Зиновьев, Горбачевизм. Сила иллюзии, Lausanne 1987.
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A oto jak „powitał” pieriestrojkę Maksimow: „Z impetem weszła 
w życie pieriestrojka i wszystko znów się wymieszało w naszym nie-
szczęsnym domu. Ludzie, którzy jeszcze wczoraj, zgodnie wziąwszy 
się za ręce, tworzyli front przeciw armii kłamców i napastników od 
nomenklatury partyjnej po KGB, niespodziewanie rzucili się do zgody 
z nimi, dosłownie jakby dla tej jedności tylko żyli do tej pory”27. Jak 
więc wynika z powyższego, oskarżenie Amalrika o brak przenikliwości 
politycznej okazało się niesłuszne. 

Oburzenie Furmana wywołał także następujący fragment z eseju Czy 
Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?: „W cóż więc wierzy i czym 
się kieruje ten naród pozbawiony religii i moralności? Wierzy w swoją 
siłę, której powinny się bać inne narody, i kieruje się świadomością siły 
swego reżimu, który budzi lęk w nim samym. Toteż łatwo sobie wyobra-
zić, jak się wyrazi niezadowolenie narodu i jakie znajdzie ujście, jeśli re-
żim sam sobie wykopie grób. Okropności rosyjskich rewolucji lat 1905–
–1907 i 1917–1920 okażą się przy tym zupełną idyllą” (s. 34). Uznawa-
ne za fałszywe „proroctwo” Amalrika w tej kwestii, niestety, spełniło 
się i spełnia nadal na oczach współczesnych. Poszukujący łączących ich 
więzi, swego rodzaju zwornika ideowego, Rosjanie zwracają się ku idei 
wielkomocarstwowości, podkreślaniu swej potęgi i mocy. Jak wiadomo, 
w całej historii Rosji państwo było jednocześnie narzędziem ekspansji 
terytorialnej i rozwoju gospodarczego28. Jedyne, co Rosja zachowała, 
to zdolność do tworzenia fałszywych wyobrażeń o swojej sile29. Helene 
Carrére d’Encausse  słusznie zauważa, że „problem polega na znalezie-
niu sposobu na pokojowy rozwój potęgi Rosji. Nie można jednocześnie 
realizować modernizacji i ciągot imperialnych”30. Tadeusz Kisielewski 
spostrzegł, iż Władimir Putin dawał do zrozumienia, że rosyjska gospo-
darka musi zostać zmodernizowana, ponieważ tylko jej wysoki poziom 
technologiczny i odpowiadający mu poziom życia społeczeństwa mogą 
zapewnić Rosji mocarstwową pozycję31. 

27  В. Максимов, Самоистребление,  Москва 1995, s. 163.
28  Z. Brzeziński, Wielka szachownica,  Warszawa 1999, s. 98.
29  A. Besançon, Wywiad, „Gazeta Wyborcza” 1999, 25 listopada, s. 7.
30  H. Carrére d’Encausse, Wywiad, „Polityka” 1995, Nr 4, s. 11.
31  T. Kisielewski, Schyłek Rosji,  Poznań 2007, s. 80.
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Zdziwienie w „oskarżycielskim” artykule Furmana budzić musi ka-
tegoryczne zaprzeczenie, odnoszące się do drugiej części przytoczone-
go powyżej urywka Amalrikowskiego eseju: „Żadnych niesamowitych 
rewolucji naród nie urządził i w ogóle na przestrzeni całego tego okresu 
[po 1991 roku – K.D.] nie urządził ani jednego buntu, zachowując się 
nadzwyczaj spokojnie i zgodnie z prawem”32 – pisze Furman. W zdu-
mienie wprawia fakt, jak autor cytowanego artykułu mógł nie zwrócić 
uwagi na, będące jedną z przyczyn rozpadu ZSRR, separatystyczne 
dążenia narodów znajdujących się w granicach państwa radzieckie-
go i towarzyszące temu krwawe rozruchy. A dla przykładu: o swych 
aspiracjach nie zapomnieli m.in. Ormianie, domagając się zwrotu przy-
znanego w 1923 roku Azerbejdżanowi, a zamieszkanego w 80% przez 
Ormian Górnego Karabachu. Dla poparcia tych żądań odbyła się w Ere-
wanie potężna demonstracja. Reakcją na nią była pięć dni później rzeź 
Ormian w azerskim Sumgaicie. Konfl ikt przybrał wyjątkowo krwawą 
postać i trwał przez następne lata33. 

A zatem gorbaczowowska pieriestrojka nie wypracowała żadnych 
mechanizmów, które pozwoliłyby konfl iktom narodowościowym 
(w państwie totalitarnym sztucznie tłumionym) znaleźć ujście inne 
niż późniejsze krwawe jatki. Nie wypracowała zresztą nawet mecha-
nizmów zapobiegających podsycaniu tych konfl iktów przez Moskwę34. 
A oto, co na ten temat napisał Sołżenicyn: „Ludzie żyjący w swoich 
miejscowościach, w których oni sami, a przed nimi ich ojcowie i dzia-
dowie spędzili całe życie, obudziwszy się pewnego dnia, nagle dowie-
dzieli się, że mieszkają za granicą, że są niepożądanymi, odpychanymi, 
a nawet znienawidzonymi cudzoziemcami. Jak można z czymś takim 
się oswoić? Przetrawić w sercu, w piersi, w głowie? Sowiecka «przy-
jaźń narodów», o której słyszeliśmy tyle ód i ballad, w mgnieniu oka 
wyszczerzyła zęby i okazała się wrogością, która była tłumiona, ale, jak 
widać, nigdy nie ustała”35. Również współczesna rosyjska beletrysty-
ka odnotowała ogrom nienawiści skumulowanej przez lata w narodach 
podporządkowanych Krajowi Rad. Wiktoria Tokariewa w powieści Mi-

32  Д. Фурман, op.cit., s. 6.
33  Na ten temat zob. więcej: J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, op.cit., s. 279.
34  Zob. J. Sadowski, Dokąd zmierzasz, trojko?, „Znak” 2005, Nr 10, s. 12.
35  A. Sołżenicyn, Rosja w zapaści, tłum. J. Zychowicz, Warszawa 1999, s. 42.
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łość na całe życie (Своя правда) zauważa: „Nienawiść – to jak epide-
mia. Jest bezgraniczna. Z Ormian przerzuciła się na Rosjan. Niewierni 
muszą odejść z ziemi muzułmanów. Azerbejdżan – dla Azerów. Wszy-
scy inni niech jadą do siebie”36.

„Amalrik nie wierzy w demokratyczną przyszłość”37. To stwierdzenie 
stało się kolejnym powodem do oskarżeń wobec dysydenta rosyjskiego. 
A przypomnijmy, że wiele lat po opublikowaniu Czy Związek Sowiecki 
przetrwa do roku 1984? swoje negatywne zdanie na temat tej formy rzą-
dów w państwie posttotalitarnym wypowiedzą Sołżenicyn oraz Maksi-
mow. „Mówiąc o zadaniach, jakie staną przed nową władzą, Sołżenicyn 
dokonuje raz jeszcze analogii historycznej i przestrzega, by podobnie 
jak w okresie po rewolucji lutowej, od lutego do października 1917, nie 
stracić szansy, jaką stworzyła nowa sytuacja. W obawie przed anarchią 
chwali status silnej władzy prezydenckiej (...). Radzi wszakże wszelkie 
zmiany zaczynać od dołu i ostrzega (...) przed przyjmowaniem ślepo sy-
stemu zachodniego”38. Zdaniem noblisty, demokracja, chociaż potrzeb-
na, może mieć swoje wady. Może się okazać się systemem zawodnym 
i doprowadzić do nieograniczonej władzy większości. Maksimow nato-
miast opowiedział się za demokracją, ale w jej ujęciu personalistycznym, 
a więc  odbiegającym w wielu punktach od jej modelu zachodniego39.

Amalrik zatem, jako jeden z pierwszych w granicach Kraju Rad, 
wysunie ostrzeżenie przeciw zbyt pochopnym próbom wprowadzania 
w jego ojczyźnie demokracji. Warto w tym miejscu przytoczyć słusz-
ne spostrzeżenie Barbary Olszewskiej-Dyoniziak, że „demokracja staje 
się tym skuteczniejsza, im wyższy jest poziom rozwoju ekonomicznego 
danego społeczeństwa”40. Moment ten zaś staje się szczególnie istotny 

36  W. Tokariewa, Miłość na całe życie, tłum. I. Lewandowska, MUZA, Warszawa 
2006, s. 53. Na ten temat zob. więcej: K. Duda, „Nowi Rosjanie” i statystyczny obywa-
tel. Współczesna Rosja w literaturze popularnej (Oksana Robski i Wiktoria Tokariewa) 
[w:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga jubileuszowa dedykowana Pro-
fesorowi Lucjanowi Suchankowi, t. II, pod red. K. Dudy,  Kraków 2008, s. 201–211.

37  Д. Фурман, op.cit., s. 11.
38  L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn..., op.cit., s. 129.
39  K. Duda, Wiara i naród..., op.cit., s. 219.
40  B. Olszewska-Dyoniziak, Antropologia totalitaryzmu europejskiego XX wieku, 

Wrocław 1999, s. 150.
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przy przechodzeniu od totalitaryzmu do demokracji. Ogromne trudno-
ści napotyka przejście od wyuczonej w warunkach realnego socjalizmu 
bierności do modelu działania człowieka aktywnego, przejawiającego 
inicjatywę, ducha przedsiębiorczości, przyjmującego odpowiedzial-
ność za swój los. 

Amalrik uważał, że socjalizm czerpie swój ładunek emocjonalny 
także z równie jak on obciążonego wieloznacznością słowa „demokra-
cja”. Pod koniec XX wieku, w powszechnym rozumieniu, na demo-
krację składają się trzy elementy o różnym historycznym rodowodzie 
i niekoniecznie ze sobą powiązane: po pierwsze – konstytucyjny rząd 
i rządy prawa, po drugie – suwerenność ludu oparta na woli ludu, po 
trzecie – sprawiedliwość społeczna rozumiana jako równość społeczna. 
Historię wprowadzenia w życie każdego z wymienionych elementów 
przedstawia m.in. Malia41, stwierdzając na przykład, że rząd konstytu-
cyjny, oparty na zgromadzeniu przedstawicielskim, ma swoje korzenie 
w średniowiecznych instytucjach feudalnych. Ale na przykład w Anglii 
w systemie tym uczestniczyli tylko gentelmani, podczas gdy pospól-
stwo wyłączone było z życia publicznego i dopiero w XVIII wieku, 
po rewolucji amerykańskiej i francuskiej, tak pojętym konstytucjonali-
zmem ogarnięto całe społeczeństwo. Jednak nawet jeszcze w tym okre-
sie nie używano starogreckiego słowa „demokracja”. Na przestrzeni 
stuleci oznaczało ono raczej rządy motłochu, prowadzące do anarchii: 
„(...) nie uznawano, by w pierwszych nowożytnych republikach abso-
lutna równość była konieczna, czy też możliwa”42. 

Zasady suwerenności ludu i równości społecznej pojawiły się w po-
łowie XVIII wieku. Dotąd społeczeństwa europejskie opierały się na 
dwóch innych zasadach. Po pierwsze więc, władza jest przywilejem 
nadanym z góry, usankcjonowanym przez Boga, a najczęściej sprawo-
wanym przez króla. Rząd był więc dany. Po wtóre: w każdym spo-
łeczeństwie istniała hierarchia ludzi wzajemnie od siebie uzależnio-
nych. Wyzwanie tym zasadom rzucił Jean Jacques Rousseau zwłaszcza 
w swej Umowie społecznej (1762), potem wspomniane idee uznano za 
niedopuszczalne. Dopiero jednak w czasie rewolucji amerykańskiej 

41  M. Malia, op.cit., s. 34.
42  Ibidem, s. 35.
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i francuskiej zaczęto postępować zgodnie z nowymi zasadami. Stosun-
kowo późno, bo w ciągu trzydziestolecia po 1789 roku, obok wyra-
zów: „liberalizm”, „konserwatyzm”, „nacjonalizm”, „socjalizm”, do 
powszechnego użytku wszedł antyczny termin „demokracja”, niosący 
teraz ze sobą nieco inne znaczenie: „(...) od Platona po amerykańskich 
Ojców Założycieli, «demokracja» obciążona była negatywną konotacją 
rządów motłochu i anarchii. (...) Termin «demokracja» zaczęto w Ame-
ryce stosować w znaczeniu pozytywnym dopiero w latach dwudzie-
stych i trzydziestych XIX wieku, kiedy powszechne prawo wyborcze 
po raz pierwszy stało się kwestią zasad, a we Francji w latach trzydzie-
stych i czterdziestych XIX wieku. Mimo to jednak demokracja powo-
li wkraczała do ofi cjalnej retoryki w obydwu krajach”43. Dodajmy, że 
w Wielkiej Brytanii słowo to upowszechnione zostało w okresie I woj-
ny światowej. 

Amalrik, podobnie jak później inni emigranci rosyjscy, znając hi-
storię pojęcia „demokracja”, wiedział więc, że termin ten nie jest jed-
noznaczny, jest raczej niespójny i może nieść ze sobą różne konotacje 
(w tym i negatywne); po wtóre, jak poświadczają dzieje, demokracja 
wszędzie wprowadzana była stopniowo, metodą prób i błędów, dlatego 
natychmiastowe jej wprowadzenie w państwie totalitarnym mogłoby 
grozić katastrofą, przeradzającą dobrze pojętą wolność w samowolę.

Przenikliwość historyczna Amalrika i jego umiejętność wnikania 
w sferę futurologii nie przekonały jednak tych, którzy chcieli widzieć 
w nim jedynie agenta tajnej policji. Amalrik zdecydował się więc od-
powiedzieć swym oponentom w artykule pod znamiennym tytułem 
Chcę, żeby mnie dobrze zrozumiano (Я хочу, чтобы меня правильно 
поняли). Podkreślił tu, iż panujący w jego kraju od dziesięcioleci terror 
zrodził nie tylko atmosferę strachu, ale  także związaną z nią tendencję 
do wszechogarniającego braku zaufania i podejrzliwości. Dlatego, kie-
dy tylko pojawią się ludzie mający odwagę robić to, o czym inni nawet 
by nie pomyśleli, to z miejsca sądzi się, że działają na zlecenie tzw. 
organów bezpieczeństwa. Tych, którzy boją się mówić prawdę, Amal-
rik nazywa tchórzami, a na zarzut o swym rzekomym antypatriotyzmie 
odpowiada: „Uważam za lepszego patriotę nie tego, kto wylewa syrop 

43  Ibidem, s. 41.
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na rany swego kraju, a tego, który obnaża te rany po to, żeby można je 
było leczyć”44. Ironicznie zaznacza dysydent rosyjski, że, istotnie, kry-
tykowanie swojego kraju i ostrzeganie przed grożącymi mu niebezpie-
czeństwami w książce wydanej za granicą może się wydawać czynem 
niepatriotycznym, lecz przecież Amalrik nie miał innej możliwości. Na-
dzieja na druk eseju w ZSRR byłaby dziecinna i nieuzasadniona. Dlate-
go, jego zdaniem, radziecka ojczyzna powinna się wyzbyć kompleksu 
narodowego i społecznego niedowartościowania, którego istnienie nie 
dopuszcza żadnego rodzaju krytyki. Okazał się więc Amalrik patriotą 
w dosłownym znaczeniu tego terminu, skoro „patriotyzm jest miłością 
własnej ojczyzny, służeniem jej w codziennym życiu, poszanowaniem 
jej dobrego imienia, pracą dla wspólnego jej dobra. Patriotyzm jest afi r-
macją rodziny, regionu, całego kraju. Autentyczny patriotyzm nie ma 
nic wspólnego z nienawiścią do innych narodów, poniżaniem ich i wal-
ką z nimi”45.

Oponenci Amalrika, kierujący się nie dowodami, lecz wątpliwy-
mi podejrzeniami, z rozczarowaniem i zdziwieniem przyjęli zapewne 
wiadomość o jego aresztowaniu i osadzeniu w łagrze, którego jednym 
z podstawowych powodów była właśnie publikacja na Zachodzie eseju 
Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?   

Motywacją do napisania eseju futurologicznego były dla Amalrika 
trzy zasadnicze czynniki. Po pierwsze, zainteresowanie historią Rosji. 
Jako studentowi nie dane mu było dokończyć badań nad początkami 
państwa rosyjskiego, więc, być może na przekór reżimowi, zapragnął 
przedstawić przyczyny upadku tym razem już owego dziwnego, nie-
naturalnego tworu, jakim było państwo radzieckie. Po drugie, czuł się 
zobowiązany, jako naoczny świadek narodzin ruchu dysydenckiego, 
przedstawić jego strukturę i cele działania. Po trzecie, chciał wyrazić 
swój sprzeciw wobec rozpowszechnionej podówczas tezy o liberaliza-
cji systemu radzieckiego. Swoje poglądy przedstawił najpierw wąskie-
mu gronu przyjaciół, a w listopadzie 1967 roku sformułował je w liście 
skierowanym do dwóch radzieckich gazet („Литературная газета”, 
„Известия”) z prośbą o opublikowanie. Kiedy jednak otrzymał odpo-

44  А. Амальрик, Я хочу, чтобы меня правильно поняли, http://www.igrunov.ru/
vin/vchk-vin-dissid/liter/p.../vchk-vin-dissid-liter-amalr-explan.htm, s. 9.

45  S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność, op.cit., s. 281.
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wiedź, że redakcje obu pism nie są skłonne go ogłosić, ponieważ nie 
podzielają szeregu zawartych w nim tez, Amalrik zmuszony był uciec 
się do pomocy wydawnictw zachodnich. 

Esej, w jego ostatecznej formie, ukończony został w 1969 roku. 
Amalrik miał zapewne w pamięci niedawne wydarzenia, które wprowa-
dziły znaczne ożywienie w działalność rosyjskich dysydentów: „Waż-
ny w dynamizacji ruchu okazał się 1968 rok. W styczniu odbył się sze-
roko omawiany w światowych mediach «proces czworga» (Aleksander 
Ginzburg, Jurij Gałanskow, Aleksiej Dobrowolski, Wiera Łaszkowa), 
następnie 30 IV ukazał się pierwszy numer «Kroniki Wydarzeń Bie-
żących» («Хроника текущиж событий»), czasopisma samizdatowego 
dokumentującego przypadki represji za przekonania i z motywów re-
ligijnych. (...) W cztery dni po inwazji na Czechosłowację moskiew-
ski plac Czerwony stał się widownią bezprecedensowej demonstracji 
siedmiu osób (była wśród nich i pierwsza redaktorka «Kroniki», Na-
talia Gorbaniewska) protestujących przeciwko akcji wojsk Układu 
Warszawskiego”46. 

Wszystkie te, oraz poprzedzające je, wydarzenia doprowadziły, 
zdaniem Amalrika, do wykrystalizowania się tzw. opozycji kultural-
nej: „Niektórzy pisarze, dotąd trzymający się kursu ofi cjalnego albo po 
prostu milczący, przemówili inaczej; niektóre ich utwory zostały opub-
likowane lub kursowały w rękopisach, pojawiło się wielu młodych poe-
tów, muzyków i piosenkarzy, otwierano półlegalne wystawy malarskie, 
organizowano nowe zespoły młodzieżowe” (s. 14–15). Ruch ten, jak 
słusznie zauważa autor eseju, nie był skierowany bezpośrednio przeciw 
reżimowi politycznemu, a tylko przeciw jego kulturze. Ale ponieważ 
kulturę reżim traktował jako swą integralną część, zatem zaistniałe 
zjawiska kulturalne mogły zagrozić samemu systemowi. Główną rolę 
w tym procesie odegrały literatura i publicystyka, doprowadzając do 
przeobrażeń wykraczających znacznie poza obszar samej literatury47. 
Był to – wedle spostrzeżeń Piotra Fasta48 – nie tylko pierwszy krok 

46  J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, op.cit., s. 211.
47  B. Żejmo, Miejsce pisarzy rosyjskich w ruchu obrony praw człowieka (zarys 

problemu), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica VIII – Nauki humani-
styczno-społeczne, 2003, zeszyt 361, s. 57.

48  P. Fast, Od odwilży do pieriestrojki, Katowice 1992, s. 14.
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na drodze ewolucji systemu literatury rosyjskiej: przekształcenie domi-
nanty auktorialnej w dominantę personalną. Były to zjawiska o bardzo 
zróżnicowanym charakterze kulturalnym, lecz wszystkie skierowane 
zostały przeciw kulturze ofi cjalnej.

Jako pierwsze z tych zjawisk wymienia Amalrik opublikowanie na 
Zachodzie powieści Borisa Pasternaka Doktor Żywago i uhonorowanie 
jej autora literacką Nagrodą Nobla. W kraju udało się Pasternakowi 
wydać drukiem tylko 10 z 25 wierszy wchodzących w skład utworu 
jako Wiersze Jurija Żywago49. W całości książkę wydrukowano we 
Włoszech. Pisarza uznano za zdrajcę narodu radzieckiego i po rozpę-
tanej na niego nagonce w najgorszym stalinowskim stylu wykluczono 
go ze struktur Związku Pisarzy. Anna Raźny zaznacza: „Wbrew jego 
[Pasternaka – K.D.] nadziejom powieść nie została jednak dopuszczona 
do druku, gdyż przekraczała dozwolone ramy krytyki tego, co składało 
się na przeszłość radzieckiego państwa. Wskazywała nie na błędy i wy-
paczenia systemu, lecz na jego fałszywe założenia stanowiące rezultat 
rewolucji”50.  Przez Jurija Malcewa Doktor Żywago uznany został za 
metaforyczny kamyk, który spowodował całą lawinę wolnej literatury 
rosyjskiej51. 

Przeciw ofi cjalnej kulturze wymierzone zostały, według Amalrika, 
także pieśni bardów: Bułata Okudżawy, Władimira Wysockiego i nieco 
później – Aleksandra Galicza52. W 1968 roku odbył się pierwszy i ostat-
ni „Festiwal Bardów” w Nowosybirsku. Był on swoistą manifestacją
pokolenia lat sześćdziesiątych – faktycznego twórcy gatunku rosyjskiej 
pieśni kontestacyjnej. Wymienieni bardowie przyczynili się do powsta-
nia „magnitizdatu” – odmiany samizdatu związanej z zastosowaniem 
techniki magnetofonowej. Pieśni krążyły poza ofi cjalnym obiegiem 
w niezliczonej liczbie nagrań i kopii magnetofonowych53. Sprzyjało 

49  Б. Пастернак, Стихотворения, „Знамя” 1954, Nr 4, s. 38–52.
50  A. Raźny, Doktor Żywago. Droga do wolności [w:] Emigracja i tamizdat, 

op.cit., s. 59.
51  Ю. Мальцев, op.cit., s. 12.
52  O sylwetce Aleksandra Galicza zob. więcej: H. Kowalska, Poetyka i historia. 

O twórczości Aleksandra Galicza [w:] Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczes-
nych pisarzy emigracyjnych, pod red. L. Suchanka,  Kraków1977, s. 265–303.

53  W. Kasack, op.cit., s. 547.
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temu pojawienie się właśnie w tych latach w sprzedaży magnetofonów, 
które można było nabyć po stosunkowo niskiej cenie. W wielu zbierają-
cych się w prywatnych mieszkaniach grupach towarzyskich znajdował 
się „własny” pieśniarz, śpiewający przy akompaniamencie gitary pieś-
ni bardów, swoje oryginalne utwory, a także pieśni łagrowe, które po 
masowym powrocie zeków z dużej zony nucił cały kraj. Pieśni te, tak 
samo jak anegdoty, stały się formą współczesnego folkloru.

Jako kolejny fakt, przeczący ustalonemu totalitarnemu porządko-
wi w kulturze, wymienia Amalrik publiczne czytanie wierszy na placu 
Majakowskiego. Zjawisko to zrodziło się w sposób spontaniczny. 29 
czerwca 1958 roku w Moskwie odsłonięto pomnik Majakowskiego na 
placu jego imienia. Jak podaje L. Aleksiejewa, na ofi cjalnej uroczysto-
ści ofi cjalni poeci czytali swoje wiersze54. Kiedy zakończyła się część 
ofi cjalna, wiersze zaczęli recytować ludzie z publiczności. Niezaplano-
wany wieczór poezji spodobał się wielu jego uczestnikom i umówiono 
się na kolejne spotkanie w tym samym miejscu. Deklamacje zaczęły 
się odbywać niemal każdego wieczoru. Większość zebranych stano-
wili studenci. Na równi z prawomyślnymi zaczęto recytować wiersze 
zapomnianych, represjonowanych poetów, jak również własne. Potem 
nierzadko dochodziło do dyskusji literackich. 

Na początku władze nie miały nic przeciwko tym spotkaniom. 
W gazecie „Московский комсомолец” (13 sierpnia 1958 roku)55 po-
jawił się nawet artykuł ze wskazaniem miejsca i czasu owych zebrań. 
Wkrótce jednak spotkania zostały zakazane.  Zainicjowała je na po-
wrót grupa studentów we wrześniu 1960 roku. Tym razem recytacje 
odbywały się w soboty i niedziele wieczorami. Zawsze przychodziła 
kilkusetosobowa grupa. Różnorodni byli jej członkowie. Niektórych 
interesowała tylko sztuka. Ci kładli nacisk na konieczność uwolnienia 
sztuki od polityki, co, paradoksalnie, wprowadzało ich w samo centrum 
walki społecznej tego czasu. Ale dla większości uczestników spotkania 
te były atrakcyjne właśnie ze względu na ich wydźwięk społeczny.

Wkrótce władze zaczęły uniemożliwiać spotkania na „Majaku”. Mi-
licjanci zatrzymywali czytających, zapisywali ich nazwiska i przesyłali 

54  Л. Алексеева, История инакомыслия..., op.cit., s. 196–198.
55  Ibidem, s. 197.
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do instytutów, w których studiowali. Zwyczajowym środkiem kary sta-
ło się relegowanie ze studiów z tzw. wilczym biletem. Okresowo odby-
wały się rewizje u najbardziej aktywnych „deklamatorów” – odbierano 
im maszynopisy z wierszami i inne wydania pozacenzuralne. Na placu 
Majakowskiego prowokowane były bójki, niekiedy sam pomnik okrą-
żano i nie dopuszczano do niego nikogo w czasie wyznaczonym na 
„spotkanie poetyckie”. 

Zebrania pod pomnikiem Majakowskiego trwały do jesieni 1961 
roku, kiedy przed XXII zjazdem partii, w ramach zabezpieczenia po-
rządku w Moskwie, zostały ostatecznie zakazane. Jeszcze latem tego 
samego roku aresztowano kilku stałych bywalców spotkań. Władimir 
Osipow, Eduard Kuzniecow i Ilja Boksztejn zostali osądzeni na mocy 
artykułu 70 kodeksu karnego RSFSR („antysowiecka agitacja i propa-
ganda”). Oskarżono ich za to, czemu nie byli winni – za próbę utwo-
rzenia podziemnej organizacji. Osipow i Kuzniecow zostali zesłani do 
łagru na siedem lat, Boksztejn – na pięć. 

W gazetach moskiewskich pojawiło się kilka artykułów o uczest-
nikach spotkań na placu Majakowskiego. Pomawiano ich tu o brak 
ideowości, o pasożytniczy tryb życia, o to, że nigdzie nie pracują. Ten 
ostatni argument był, istotnie, zgodny z prawdą: studentów wyrzuco-
nych z instytutów za uczestnictwo w „recytacjach” nie chciano nigdzie 
zatrudnić. 

Tymczasem jednak w łonie wyróżnionej przez Amalrika „opozycji 
kulturalnej” zrodziła się nowa siła, która stanęła w opozycji już nie 
tylko wobec ofi cjalnej kultury, ale wobec wielu aspektów ideologii 
i praktyki reżimu: „Powstała ona w wyniku skrzyżowania się dwóch 
przeciwstawnych tendencji – tendencji społeczeństwa do rozszerze-
nia zakresu informacji społeczno-politycznej oraz tendencji reżimu do 
maksymalnego przykrawania i preparowania zasobu ofi cjalnie poda-
wanej informacji – i otrzymała nazwę «samizdatu»” (s. 15).

Słowem samizdat przez analogię do skrótu Gosizdat nazywano 
dzieła literackie i publicystyczne, przygotowane i kolportowane poza 
cenzurą i ofi cjalnym obiegiem. Jak większość zjawisk samizdat ma 
swą prehistorię, istniał wcześniej, lecz nie stosowano wobec niego 
tej jakże trafnej nazwy, za której twórcę uważany jest poeta Mikołaj 
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Głazkow56. Według Tadeusza Klimowicza samizdat to jedno z kilku 
rosyjskich słów funkcjonujących w wielu językach57. W Leksykonie 
rosyjsko-polsko-angielskim Идеи в России – Ideas in Russia – Idee 
w Rosji pod redakcją Andrzeja de Lazari samizdat nazwano słusznie 
„zjawiskiem społecznym” i „fenomenem socjo-kulturowym drugiej 
połowy XX wieku”, dodając, iż „przynależność do kręgów samizda-
tu (zarówno czytelniczych, jak i autorskich) oznaczała skłonności do 
„innego” myślenia, a przez to była jednocześnie i prestiżowa, i niebez-
pieczna dla większości obywateli”58. Andriej  Siniawski (Terc) zanoto-
wał: „W krótkim czasie, kiedy my siedzieliśmy w obozie (sam z bliska 
tego procesu nie obserwowałem), pojawiła się u nas, jeśli nie pierwsza 
pod względem poziomu literackiego, to w każdym razie najbardziej in-
teresująca na świecie literatura – druga w stosunku do ukazującej się 
produkcji drukowanej. Drukowana, przyzwoita, cenzurowana, opłaca-
na daczami i wyjazdami zagranicznymi na spotkania z pisarzami Azji 
i Afryki, jak zwykle nie błyszczała oryginalnością, przechodząc na styl 
jakiejś zabójczej, automatycznej techniki pisarskiej. Ta druga nazywała 
się skromnie samizdat”59.

Jako zjawisko masowe, jako podstawowy środek samopoznania 
i samowyrażenia społeczeństwa, samizdat jest fenomenem. Okazał się 
jedyną możliwą formą przezwyciężenia państwowego monopolu na 
rozpowszechnianie idei i informacji. Ludzie odcięci od niezafałszowa-
nych wiadomości gotowi byli poświęcić mu swój czas, wkład pracy, 
a nawet gotowi byli cierpieć prześladowania. 

Kopie utworów samizdatowych czytane były przez wielu ludzi. 
W związku z tym zapewne samizdat nazywany jest fenomenem spo-
łecznym oraz czynnikiem, który wprowadził zmiany w obyczajowo-
ści, a nawet mentalności dużej części narodu. Kopie samizdatu, metodą 

56  Zob. więcej: L. Suchanek, Świadkowie, oskarżyciele, sprzymierzeńcy i obrońcy. 
O postawach pisarzy rosyjskich [w:] Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczes-
nych pisarzy rosyjskich, pod red. L. Suchanka,  Kraków 1996, s. 41.

57  T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach 
(1917–1996), Wrocław 1996, s. 274.

58  И. Серова, Samizdat [w:] Идеи в России..., t. II, op.cit., s. 284–290.
59  Л. Алексеева, История инакомыслия..., op.cit., s. 199.
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łańcuchową, szybko przechodziły z rąk do rąk. Interesującą książkę 
udawało się otrzymać na krótki czas, nieraz tylko na jedną noc, długa 
była bowiem kolejka oczekujących. W nocy nie spała więc cała ro-
dzina i zaproszeni przez nią na zbiorowe czytanie liczni przyjaciele60. 
Uczestnicy tych spotkań siedzieli wspólnie, najczęściej w jednym po-
mieszczeniu, przekazując sobie przeczytane stronice. Niejednokrotnie 
czytano książki na głos. A należy pamiętać, że w czasach stalinow-
skich, kiedy donosicielstwo stanowiło normę, kontakty międzyludzkie 
(prócz zawodowych) były ograniczone do minimum. Toteż gdy minęła 
epoka Stalina, obywatele radzieccy wręcz z impetem zaczęli nadrabiać 
zaległości towarzyskie, odczuwając zadowolenie z samej możliwości 
przebywania ze sobą. Zazwyczaj moskiewska grupa koleżeńska tego 
czasu liczyła 40–50 członków61. Znajomi widywali się regularnie wie-
czorami. Przyjaciele biesiadowali, śpiewali, tańczyli, słuchali muzy-
ki... Częstokroć rozmawiali także o licznych niedogodnościach życia 
w ZSRR, o nadmiernej pokorze obywateli wobec władz. Rozmowy te 
pozwalały zrozumieć, czym jest społeczeństwo radzieckie i jak w nim 
funkcjonować, w jaki sposób przeciwstawiać się ingerencji rządzących 
w sprawy zawodowe i życie prywatne statystycznych Rosjan. Te grupy 
towarzyskie, oparte na wzajemnym zaufaniu, sprzyjały, co oczywiste, 
upowszechnianiu samizdatu. 

Samizdat stał się szkieletem, stosem pacierzowym ruchu w obronie 
praw człowieka. Tak właśnie rozumiał to zjawisko Amalrik, i dlatego 
też w eseju Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? stwierdził: 
„«samizdat», podobnie jak «opozycja kulturalna», stopniowo przygo-
tował nową, niezależną siłę, którą można traktować już jako autentycz-
ną opozycję polityczną, a przynajmniej jako zarodek takiej opozycji. 
Jest nią ruch społeczny, który określa sam siebie mianem ruchu de-
mokratycznego” (s. 17). Dało to Amalrikowi podstawy do określenia 
fenomenu dysydentów rosyjskich oraz przedstawienia struktury ruchu 
dysydenckiego. 

Słowo „dysydent” nie brzmiało w systemie leksykalnym języka ro-
syjskiego swojsko62, stąd władza wykorzystała ten termin, podkreśla-

60  А. Терц, Литературный процесс в России, „Континент” 1974, Nr 1, s. 155.
61  Podaję za: tamże, s. 197.
62  L. Suchanek, Świadkowie, oskarżyciele..., op.cit., s. 47.
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jąc, iż niesie on ze sobą wymowę pejoratywną, a ludzie określający się 
tym mianem okrywają kraj hańbą. Z czasem określenie to stało się sy-
nonimem jeśli nie zerwania z komunizmem, to na pewno walki podjętej 
z Imperium Zła. Pojemność treściową hasła „dysydent” w sposób suge-
stywny oddaje angielskie znaczenie tego rzeczownika (a jednocześnie 
przymiotnika). Otóż dysydent to „ktoś, kto publicznie krytykuje rząd 
czy partię polityczną, szczególnie w kraju, gdzie jest to zakazane”63. 
Możliwy zaś do przetłumaczenia na język polski tylko w sposób pery-
frastyczny czasownik dissent oznacza „odmowę zaakceptowania ofi -
cjalnej opinii albo opinii akceptowanej przez większość ludzi”, a także 
„głośne wypowiadanie czegoś, co pozostaje w oczywistej niezgodzie 
z ogólnie przyjętą opinią czy decyzją”64. Nietrudno więc zauważyć, że 
w określeniu „ruch dysydencki” silnie wyeksponowane będą elemen-
ty krytyki, a nawet protestu wobec panującej ideologii. Sam dysydent 
natomiast kojarzony być może z buntownikiem, osobą sprzeciwiającą 
się złu, nieraz z dziwakiem (bo jego idee są nowe, inne, a więc trud-
ne do zrozumienia), to znów z tragicznym bohaterem romantycznym, 
poświęcającym swe życie dla dobra wspólnego, ale często nierozumia-
nym przez rzesze współobywateli, rozbijającym sobie głowę o mur 
prozaicznej, niesięgającej jego ideałów, rzeczywistości. 

W 1978 roku rosyjski Mały słownik polityczny po raz pierwszy po-
dał hasło „dysydenci”: „Dysydenci to osoby odstępujące od dogmatów 
Kościoła panującego (innowiercy). Propaganda imperialistyczna wy-
korzystuje ten termin dla oznaczenia poszczególnych odszczepieńców, 
którzy oderwali się od społeczeństwa socjalistycznego, osobników 
czynnie występujących przeciw ustrojowi socjalistycznemu, wkracza-
jących na drogę działalności antysowieckiej, łamiących prawo; tych, 
którzy nie znajdując oparcia w kraju, zwracają się o pomoc za grani-
cę, do imperialistycznych ośrodków wywrotowych – propagandowych 
i wywiadowczych”65. Ofi cjalny słownik radziecki podaje więc defi nicję 
szeroką, jednostronną, nasyconą ideologią komunistyczną, a czyni to 
w czasie, gdy opozycyjnej działalności ruchu dysydenckiego nie dało 
się już ukryć. 

63  Dictionary of Contemporary English, Oxford University Press, s. 394.
64  Ibidem, s. 395.
65  Cyt. za: M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 298.
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Było kilka powodów, dla których ruch dysydencki mógł zaistnieć 
w pełni w okresie pochruszczowowskim. Upadek Chruszczowa nie 
tylko spowodował kres publicznego roztrząsania stalinowskiej prze-
szłości, lecz również kontratak tych członków partii, którzy dążyli do 
rehabilitacji Stalina. Można stwierdzić, że proces Siniawskiego i Da-
niela, rozpoczynający się przed zjazdem partii (pierwszym z nowym 
kierownictwem), był szeroko interpretowany jako preludium do nawro-
tu stalinizmu. Tak więc ruch dysydencki powstał m.in. jako samoobro-
na przed tym nawrotem, który był uważany za realną możliwość aż 
do dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin Stalina w 1989 roku. Ruch ten 
był również wyrazem pogłębiającego się zwątpienia, a nawet, tak jak 
w wypadku Amalrika, niewiary w reformowalność systemu. Świado-
mość, że reformy nie przyjdą z góry, lecz w najlepszym wypadku do-
konują się w wyniku długiego, powolnego procesu nacisków i zmagań, 
zastąpiła płytki optymizm czasów Chruszczowa. W opozycji była jed-
nak zwykle mowa tylko o reformach, natomiast z tezą o upadku ZSRR 
wystąpił jako pierwszy i jedyny w swoim czasie właśnie Amalrik. Ruch 
dysydencki mógł powstać również dlatego, że reżim nie chciał się już 
uciekać do brutalnego terroru z przeszłości66. Przyczyną tej zmiany 
było przekonanie, że zbytni terror godzi w system jako taki. Zdaniem 
J. Smagi „ruch dysydencki lat 60. i 70. był prototypem społeczeństwa al-
ternatywnego, odznaczał się pluralizmem tendencji ideowych, od skraj-
nie nacjonalistycznych do neomarksistowskich, było w nim miejsce dla 
ruchów ekologicznych, religijnych, fi lozofi cznych, feministycznych”67. 

Wymiennie z terminem „dysydent” stosuje się określenie „obroń-
ca praw” (правозащитник). Amalrik zauważa, iż uczestnikom ruchu 
dysydenckiego przyświeca jeden wspólny cel: „praworządność oparta 
na poszanowaniu podstawowych praw człowieka” (s. 18). Dysydenci 
domagali się od państwa, by stało na straży prawa państwowego i prze-
strzegało praw obywateli, w tym również praw narodowych i religij-
nych. W perspektywie etycznej, na co kładzie nacisk Amalrik, podsta-
wę tych praw stanowi autonomiczna wartość każdej jednostki ludzkiej. 
Niezbywalność i nienaruszalność osobowej wartości człowieka ma 

66  Zob. M. Malia, op.cit., s. 392.
67  J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, op.cit., s. 213.
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charakter ponadkulturowy i ponadwyznaniowy. Stanowi ogniwo „krę-
gów ludzkiej wspólnoty”68.

W Związku Radzieckim, a sytuację tę analizuje dysydent rosyjski, 
elementarne, niezbywalne prawa jednostki ludzkiej zostały brutalnie 
pogwałcone. W ZSRR tylko człowiek miał obowiązki wobec państwa 
– nigdy odwrotnie. Dla komunizmu pojęcie „człowiek” nie oznaczało 
nikogo konkretnego. Mówiąc o „człowieku”, komuniści niezmiennie 
mieli na myśli coś ogólnego, abstrakcyjnego. Konkretnego, rzeczywi-
stego człowieka dnia dzisiejszego uważano jedynie za narzędzie służą-
ce do osiągnięcia celów partii i społeczeństwa przyszłości69. Jednostka 
ludzka nie istniała inaczej niż jako pewien „element” w zbiorowości, 
pozbawiona była wielu podstawowych praw i nie uważano jej za cel. 
Celem była całość – społeczeństwo. Wprawdzie komuniści wierzyli, 
że każdy człowiek będzie szczęśliwy z chwilą, gdy „Najwyższy Cel” 
zostanie osiągnięty, ale tylko dlatego, że będzie całkowicie stopiony 
z kolektywem. Każdy człowiek radziecki miał obowiązek stać się ta-
kim, jakim chciała go widzieć partia. 

Amalrik podkreśla, że inteligencja była jedyną warstwą społe-
czeństwa radzieckiego, która ideę praworządności rozumiała i której 
praworządność była zarazem potrzebna – zaczęła, co prawda bardzo 
nieśmiało, domagać się, by reżim postępował z nią nie według swych 
bieżących potrzeb, lecz zgodnie z zasadami prawa. A pamiętać należy, 
że właściwa działalność dysydencka w ZSRR rozpoczęła się właśnie 
od żądania przestrzegania praw zagwarantowanych przez konstytucję. 
Z takimi postulatami występował jako pierwszy syn słynnego poety, 
uzdolniony matematyk i fi zyk Aleksander Jesienin-Wolpin. Uświada-
miał on ludziom, że w państwie radzieckim, jakkolwiek jest ono ok-
rutne i posługuje się terrorem, istnieje prawo i konstytucja. Obywatele 
jednakże nie znają przepisów oraz ustaw i dlatego nie są w stanie wal-
czyć o zagwarantowane im prawa. Zadanie przedstawienia zawartości 
konstytucji – taki był według Wolpina pierwszy cel każdego dysyden-
ta. Należy przeciwstawić łamaniu praworządności przez władze walkę 
o poszanowanie prawa radzieckiego: „Tym sposobem ruch demokra-

68  Zob. I. Lazari-Pawłowska, Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1992, s. 24.
69  Na ten temat pisze B. Żejmo, Problemy etyczne we współczesnej prozie i publi-

cystyce rosyjskiej, Łódź 2000, s. 162.
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tyczny w Związku Sowieckim od zarania oddalił się od działalności 
konspiracyjnej, wybierając drogę jawnej obrony sowieckiej konstytu-
cji, formułującej podstawowe prawa obywateli. Szło o to, by te zapisane 
w konstytucji prawa obywatelskie przenieść do codziennej praktyki”70. 
Słusznie więc A. Biezborodow porównuje praworządność do układu 
immunologicznego ludzkiego organizmu71, nie tylko bowiem gwaran-
tuje ona uniknięcie presji ze strony władzy, ale i samą władzę broni 
przed nastrojami i działaniami ekstremistycznymi. 

Oburzenie wielu „inaczej myślących” (инакомыслящие) budzi-
ło żywotne i w okresie breżniewizmu kategoryczne stwierdzenie, iż 
w Związku Radzieckim nie ma więźniów politycznych. I w zapewnie-
niu tym nie było nic dziwnego, skoro politycznych zrównano z krymi-
nalnymi. Paragraf 190-1 kodeksu karnego zaliczał do kategorii prze-
stępstw kryminalnych „rozpowszechnianie oszczerczych wymysłów 
szkalujących sowiecki ustrój społeczny i państwowy”72. Tak więc 
zastosowanie tej formuły do nieprawomyślnych nie stanowiło żadnej 
trudności.

Dla najbardziej niepokornych, co uwzględnia w swych rozważa-
niach Amalrik, znaleziono jeszcze bardziej wysublimowany typ kary 
– uwięzienie w szpitalu psychiatrycznym. A zatem medycyna, oparta 
na Hipokratejskich słowach „Primum non nocere”, zaczęła pełnić rolę 
służebną wobec państwa totalitarnego. Nie trzeba dodawać, iż w ten 
sposób wypaczono również etos pracy lekarzy. W niezmiernie trudnej 
i upokarzającej sytuacji znajdowali się zdrowi ludzie umieszczeni na 
oddziałach psychiatrycznych i poddani działaniu silnych środków psy-
chotropowych i odurzających. Z danych zaczerpniętych od Biezboro-
dowa dowiadujemy się, iż w okresie aktywnych działań dysydenckich 
(lata 60., 70. i pierwsza połowa 80.) „leczeniu” psychiatrycznemu z po-
wodów politycznych poddano 334 osoby73. Za pomocą tajnych partyj-

70  M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 241.
71  А.Б. Безбородов, Феномен академического диссидентства в СССР, Мос-

ква 1998, s. 25.
72  Cyt. za: M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 240.
73  А.Б. Безбородов, op.cit., s. 18.
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nych postanowień utworzono specjalny system podporządkowujący 
psychiatrów ekspertów bezpośrednio kompetencji władz partyjnych74.

Dysydenci w ZSRR „stali się osobami z założenia wymagający-
mi leczenia psychiatrycznego. Okazało się bowiem, że wyhodowanie 
istoty doskonale uległej wobec władzy – homo sovieticusa – udało się 
tylko po części. Eksperyment na świadomości milionów ludzi (...) nie 
powiódł się. Znalazły się osoby, które nie poddały się procesowi dezin-
tegrującemu ich osobowość, osoby niepokorne, które mogły stanowić 
zagrożenie dla systemu. Należało je więc izolować, zaś radziecki szpi-
tal psychiatryczny kojarzono odtąd głównie z nadużyciami w dziedzi-
nie psychiatrii”75.

Amalrik dysydent podkreśla w eseju Czy Związek Sowiecki przetrwa 
do roku 1984?, że fenomen dysydentyzmu zrodził się w Moskwie, w śro-
dowisku inteligenckim, skąd rozprzestrzenił się na prowincję i uległ 
zdemokratyzowaniu. Po raz kolejny więc w rozważaniach rosyjskich 
publicystów sięgnięto do tematu inteligencji i jej roli w społeczeństwie. 

Fenomen inteligencji rosyjskiej, jak wielokrotnie podkreślają bada-
cze76, wynika z fenomenu władzy rosyjskiej. Jest jego pochodną i jego 
przeciwwagą, jego niezbędnym ogniwem funkcjonalnym i jego niepo-
kornym dzieckiem, jego zewnętrzną potrzebą systemową i jego we-
wnętrzną odrazą ideową. Państwo rosyjskie (zarówno w wersji caratu 
białego, jak i czerwonego) i inteligencja rosyjska są to dwa bieguny 
– ujemny i dodatni – które współtworzą pole magnetycznego życia na-
rodowego, determinując w historii rosyjskiej napięcia społeczne, praw-
noustrojowe i polityczne.

Po przewrocie październikowym 1917 roku niezależne myślenie 
inteligencji rosyjskiej zostało zastąpione przez niewolnicze myślenie 
według wskazówek partyjnych, co oznaczało przemianę owej warstwy 
społecznej w swoje przeciwieństwo. A zatem przeprowadzony przez 
bolszewizm proces upaństwowienia był totalny: objął zarówno sfery 

74  Н Белов, Паранойя борьбы, „Рабочая трибуна” 1990, Nr 4, s. 78.
75  B. Brążkiewicz, Psychiatria radziecka jako instrument walki z opozycją poli-

tyczną w latach 1918–1984,  Toruń 2004, s. 77.
76  Zob. np. A. Lipatow, Rosyjska inteligencja wobec władzy. Od samostanowie-

nia do samozagłady [w:] Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, pod red. H. Kowalskiej,  
Kraków 2001, s. 219.
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materialne, jak społeczne i umysłowe. Społeczeństwo państwowe i jego 
część składowa – inteligencja państwowa – to wszystko było skutkiem 
planowego konstruowania innej rzeczywistości przez bolszewizm. Od-
bywało się to poprzez likwidację państwa prawa, społeczeństwa oby-
watelskiego, inteligencji i świadomości jednostkowej77. Jednakże, jak 
się okazało, można czynić próby w kierunku przeróbki człowieka, ale 
nie sposób zniszczyć tego, co stanowi o istocie człowieczeństwa.

Odrodzenie fenomenu inteligencji rosyjskiej ma swój początek 
w czasach odwilży78. Wtedy zaczyna się wyjście jednostek z emigracji 
wewnętrznej. Co więcej, są dowody na to, że nigdy nie przestała ist-
nieć świadomość przekroczenia obowiązujących schematów myślenia, 
a stąd wynikała już samoświadomość niezależności intelektualnej wo-
bec władzy i zdawania sobie sprawy z podejmowanego ryzyka. 

Następne po odwilży wyjście „na zewnątrz” to właśnie analizowa-
ny przez Amalrika ruch dysydencki. Działalność dysydentów stanowi 
okres otwartego przeciwstawiania się inteligencji wobec reżimu. 

W tym miejscu podkreślić należy, że kultura rosyjska, przede 
wszystkim literatura i pisarz, tradycyjnie rozważane były jako fak-
ty społeczne, moralne i polityczne. Zarówno za caratu, jak i w latach 
panowania komunizmu, nonkonformistyczna kultura i jej przedstawi-
ciele odgrywali rolę krytycznej społeczności, specyfi cznej „poprawki” 
do przefi ltrowanej przez cenzurę informacji, upowszechnianej przez 
ofi cjalną propagandę. Przy czym często owi niepokorni działacze kul-
tury, poświęcając swą wolność, a nawet życie, rzucali wyzwanie re-
żimowi79. Dlatego dla badaczy kultury ogromne znaczenie posiada 
obserwacja procesów socjokulturowych w byłym ZSRR, pozwalająca 
otrzymać przede wszystkim na przykładzie stosunków między inteli-
gencją i systemem rzetelną informację o tym, co działo się za kulisami 
sceny politycznej, co stało za faktami zniekształcanymi przez ofi cjalną 
prasę. Z tego punktu widzenia okres tzw. breżniewowskiego zastoju 
jest szczególnie ważny. Właśnie wtedy, w złożonym procesie próby sił 
między systemem i inteligencją zaczęły się kruszyć podstawy reżimu 

77  Ibidem, s. 231.
78  Zob. np. M. Malia, op.cit., s. 443–477.
79  Na ten temat zob. więcej: Д. Кречмар, Политика и культура при Брежневе, 

Андропове и Черненко 1970–1985, Москва 1997, s. 15. 
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politycznego i poważnie wzrosło znaczenie inteligencji w wypracowy-
waniu alternatyw politycznych. 

Zdaniem Amalrika, za Chruszczowa kultura występowała w roli ka-
talizatora reform społeczno-politycznych. Jednak nowa fala ideologi-
zacji i konserwatyzmu estetycznego w polityce kulturalnej ery breżnie-
wowskiej aktywizowała rolę kultury jako stabilizatora systemu. Przez 
długi czas, w drodze wszechstronnej kontroli partyjnej, ideowo-poli-
tycznej selekcji, nadzoru KGB, a także zagwarantowania materialnych 
przywilejów jako nagrody za „dobre sprawowanie”, pobudzono inte-
ligencję do podtrzymywania wygodnego dla systemu kursu. Jednakże 
niemal w tym samym okresie, co podkreśla Amalrik, trwa powolna ero-
zja systemu kontroli i wzrost znaczenia kultury alternatywnej. Proces 
ten związany jest ściśle właśnie z narodzinami ruchu dysydenckiego. 

Amalrik w swym studium Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 
1984? zauważył, iż komunizmu nie da się zreformować. Był pewien, 
że nie sposób poprawiać czegoś, co nie istnieje, nie sposób reformować 
utopii ani w jej pierwszym znaczeniu: ou-topos – miejsce, którego nie 
ma, ani w drugim: eu-topos – dobre miejsce80. Nie jest możliwe bo-
wiem określenie jako „dobra” przestrzeni, która swą trwałość, trwałość 
kolosa na glinianych nogach, zawdzięcza terrorowi, kłamstwu i szcze-
gólnemu stymulatorowi życia społecznego, jakim był strach. Takie 
czynniki – będące w swej istocie przejawem zniewolenia – są w stanie 
uczynić z jednostki zastraszonego niewolnika, ale nie mogą stanowić 
podstawy istnienia państwa prawa i sprawiedliwości. 

Amalrik uważa, że ruch dysydencki (nazywany tu przez niego ru-
chem demokratycznym) skupiał przedstawicieli trzech podstawowych 
ideologii, które wykrystalizowały się w epoce postalinowskiej jako 
programy alternatywne: zwolenników „prawdziwego marksizmu-leni-
nizmu”, „liberalizmu” i „ideologii chrześcijańskiej” (s. 21). Pierwszy 
z tych alternatywnych programów opierał się na założeniu, że Stalin wy-
paczył ideologię marksistowsko-leninowską, a powrót do pierwotnych 
zasad marksizmu-leninizmu pozwoli uzdrowić społeczeństwo. Drugi 
program zakładał w istocie przejście do demokratycznej formy społe-
czeństwa typu zachodniego, jednakże z zachowaniem zasady własności 

80  Podaję za: J. Szacki, op.cit., s. 23–24.
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społecznej i państwowej. Trzeci postulował oparcie życia społecznego 
na chrześcijańskich zasadach moralnych, które interpretuje się w duchu 
po części słowianofi lskim, z pretensjami do szczególnej roli Rosji. Na 
początku lat siedemdziesiątych te trzy prądy opozycyjne wyodrębniają 
się i personifi kują. Odtąd Sacharow będzie uważany za przedstawiciela 
opozycji „liberalno-demokratycznej”, Sołżenicyn stanie się symbolem 
„nurtu chrześcijańskiego”, bracia Roj i Żores Miedwiediewowie będą 
heroldami „prawdziwego marksizmu-leninizmu”81. Na niejednolitość 
ideową ruchu w obronie praw zwrócił uwagę, już z perspektywy lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku, Biezborodow, wskazując jednakże na 
przeważające tu siły nurtu okcydentalistycznego82. 

Amalrik odnotował w 1969 roku, że „liczba uczestników ruchu de-
mokratycznego jest równie nieokreślona jak jego cele. Obejmuje on 
kilka dziesiątków aktywnych uczestników i kilka setek sympatyków, 
gotowych go poprzeć” (s. 19). Nie będąc w stanie wymienić liczby 
uczestników ruchu, Amalrik podejmuje próbę określenia jego składu 
społecznego. Wśród 738 osób, które podpisały indywidualne lub zbio-
rowe listy protestujące przeciw procesowi Gałanskowa i Ginzburga, 
było 45% pracowników naukowych, 22% ludzi sztuki, 13% inżynie-
rów i techników, 9% pracowników wydawnictw, nauczycieli, lekarzy 
i prawników, 5% studentów. W liczbach bezwzględnych przedstawia 
się to następująco: 314 pracowników naukowych (35 doktorów, 94 
kandydatów nauk, bez stopni naukowych – 185 osób), 157 ludzi sztuki, 
92 inżynierów i techników, 65 pracowników wydawnictw, nauczycieli, 
lekarzy, prawników, 40 robotników, 32 studentów (s. 20).

Przy założeniu, że jest to statystyka reprezentatywna dla ruchu, 
okazuje się, że głównym jego oparciem są kręgi akademickie. Lecz, 
co podkreśla Amalrik, „naukowcy już ze względu na sam charakter 
swojej pracy, a także pozycję, jaką zajmują w naszym społeczeństwie, 
i właściwy im sposób myślenia, wydają mi się najmniej predyspono-
wani do aktywnego działania. Chętnie będą «rozmyślać», ale działać 
będą wyjątkowo niezdecydowanie” (s. 20). Kontynuując tę myśl, dysy-
dent rosyjski dodaje: „Mam na uwadze to, że praca naukowa z zasady 

81  Zob. M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 261.
82  А. Безбородов, op.cit., s. 49.
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wymaga dużego nakładu sił i całkowitej koncentracji, że uprzywilejo-
wana pozycja w społeczeństwie nie zachęca do ryzykownych kroków 
i że sposób myślenia ukształtowany w toku pracy naukowej to sposób 
myślenia spekulatywny raczej niż pragmatyczny. I choć robotnicy są 
dziś grupą o wiele bardziej konserwatywną i pasywną niż naukowcy, 
doskonale mogę sobie wyobrazić wielkie strajki w fabrykach za kilka 
lat, ale nie mogę sobie wyobrazić strajku w instytucie naukowo-badaw-
czym” (s. 20).

Z przedłożonej wyżej statystyki widać jednak, że w szerszej płasz-
czyźnie podstawowym oparciem ruchu jest przede wszystkim środowi-
sko inteligenckie. Ponieważ jednak termin „inteligencja” nie jest jedno-
znacznie określony, charakteryzuje, według Amalrika „nie tyle czyjąś 
sytuację społeczną i oznacza nie tyle jakąś określoną grupę społeczną, 
ile predyspozycje poszczególnych reprezentantów tej grupy do pracy 
intelektualnej, będę się raczej posługiwał terminem «klasa średnia»” 
(s. 20). Wymiennie używa też Amalrik terminu «klasa specjalistów». 

Występujący w obronie praw dysydenci, jakkolwiek podzieleni 
i niejednolici pod względem ideowym, traktowani byli przez władzę, 
co oczywiste, jako wrogowie. Ze swej strony reprezentanci ruchu dysy-
denckiego byli wolni od paraliżującego strachu przed władzą: „Oni to 
właśnie – napisał L. Pażytnow – a nie uformowani przez drugą połowę 
lat 50. «odwilżowcy» stali się prawdziwymi «ludźmi lat 60.». Dzie-
ła Julija Daniela i Andrieja Siniawskiego, ich zachowanie na procesie, 
poezja Josifa Brodskiego i jego prześladowania, książki Anatolija Mar-
czenki, Lwa Kopielewa, działalność polityczna Aleksandra Ginzburga, 
Eduarda Kuzniecowa, Władimira Bukowskiego – wszystko to współ-
tworzyło już «ruch dysydencki» i było wolne od paraliżującego strachu 
przed władzą”83. 

Ważnym zjawiskiem, które mocno akcentuje Amalrik w swym ese-
ju, były narodziny kampanii listów w obronie prawa, a przede wszyst-
kim listów protestacyjnych przeciw niesprawiedliwym represjom 
i prześladowaniom oraz w obronie więźniów sumienia. Listy te adreso-
wane były do władz, a ci, którzy złożyli swe podpisy pod nimi, zaczęli 

83  L. Pażytnow, Pokolenie XX Zjazdu, tłum. J. Gondowicz, „Gazeta Wyborcza” 
1992, 4–5 kwietnia, s. 16.
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być nazywani „sygnatariuszami” (подписанты). Owo przedsięwzięcie 
epistolarne nie było faktem jednostkowym, incydentalnym. Przybrało 
ono formę tendencji, pewnego schematu zachowania się w sytuacjach 
trudnych, wymagających odwagi. Doprowadziło do przełamania ba-
riery milczenia i strachu wobec rządzących, do częściowego zerwania 
z zasadą dwójmyślenia. Było również z pewnością próbą (w większości 
wypadków nieudaną) podjęcia dialogu z władzą, a także usiłowaniem 
(tym razem już uwieńczonym sukcesem) ukształtowania postawy od-
powiedzialności za swe słowa i czyny. Więcej: była to również odpo-
wiedzialność za drugiego człowieka.

Listy w obronie niesprawiedliwie represjonowanych pisano już 
wcześniej, nawet w latach stalinowskiego terroru. L. Aleksiejewa 
słusznie jednak zauważa, że napisanie takiego listu w tamtych czasach 
było albo ogromną naiwnością, albo aktem męstwa, gdyż mogło dopro-
wadzić do aresztowania samego autora84. Ale listy pochodzące z tamte-
go okresu nie były dokumentami wystosowanymi w obronie praw, ich 
argumentacja bowiem wyczerpywała się w zapewnieniach, że uwięzio-
nego (zesłanego) aresztowano omyłkowo, przypadkiem. 

Nie znamy listów w obronie Pasternaka, w samizdacie nie pojawiła 
się również taka forma protestu przeciw uznaniu Brodskiego za „paso-
żyta i szkodnika”. Dopiero proces Siniawskiego i Daniela uwalnia falę 
protestów. Sygnatariusze nie liczyli wszakże, że władze wysłuchają ich 
argumentacji i zrezygnują z procesu sądowego. Celem tych listów było 
raczej zaakcentowanie zasadniczej niezgodności z ofi cjalnym punktem 
widzenia w sprawie pisarzy oraz zwrócenie uwagi na problem relacji 
między jednostką i państwem. Listy te obliczone były raczej nie  na 
urzędników, a na czytelników samizdatu. Odegrały zatem dużą rolę 
w formowaniu rodzącej się wówczas niezależnej świadomości społecz-
nej, jak również w upowszechnianiu świadomości prawnej. 

Kurs restalinizacyjny i nasilenie się presji cenzuralnej przywiodły 
do kolejnej fali protestów wyrażonych w listach. Były to głosy zarówno 
zbiorowe, jak i indywidualne. Należą do nich m.in. listy Lidii Czukow-
skiej (kwiecień 1966, luty 1968)85, apel Sołżenicyna do IV Zjazdu Pisa-

84  Л. Алексеева, op.cit., s. 205.
85  O działalności dysydenckiej Czukowskiej zob. więcej: L. Liburska, Kultura 

i inteligencja rosyjska. O pisarstwie Lidii Czukowskiej, Kraków 2003. 
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rzy (maj 1967) oraz odpowiedź na ten apel podpisana przez 80 pisarzy, 
listy  Kopielewa (grudzień 1967) i Grigorija Swirskiego (styczeń 1968), 
list do KC partii napisany przez 43 dzieci komunistów represjonowa-
nych w czasach stalinowskich (wrzesień 1976), listy Roja Miedwiedie-
wa i Piotra Jakira do czasopisma „Коммунист”  z listą przestępstw Sta-
lina, list do władz radzieckich Sacharowa, Walentina Turczina i Roja 
Miedwiediewa o konieczności demokratyzacji systemu radzieckiego86. 
Najbardziej charakterystyczne ze względu na skład sygnatariuszy były: 
apel do deputowanych Rady Najwyższej przeciw wprowadzeniu do ko-
deksu karnego artykułu 190 (kara łagru za „oszczerstwo wymierzone 
w radziecki ustrój społeczny i państwowy” i za „organizację działań 
zbiorowych, przeszkadzających w pracy transportu społecznego”) oraz 
list do Breżniewa o tendencjach zmierzających do rehabilitacji Stalina. 
Wśród sygnatariuszy tych listów znaleźli się m.in.: kompozytor Dymitr 
Szostakowicz, 13 uczonych (w tym Sacharow), znani reżyserzy, arty-
ści, malarze, pisarze, a nawet starsi wiekiem bolszewicy – członkowie 
partii z przedrewolucyjnym stażem. Na początku 1968 roku dokumenty 
te zostały dopełnione protestami przeciw „procesowi czworga”. 

Sygnatariusze nie mogli się jednak czuć bezpiecznie i oczekiwać od 
rządzących odpowiedzi w łagodnym tonie. T. Klimowicz unaocznia, iż 
„podpisantom” groziły różnego rodzaju sankcje: wstrzymywano publi-
kację książek, nie wydawano paszportów, wyrzucano z pracy, nie przy-
znawano mieszkań87. Ale nie można zapominać i o tym, iż kampania 
petycji protestacyjnych pokonała kompleks z jednej strony wewnętrz-
nego zamknięcia się spowodowanego strachem, z drugiej strony prze-
łamała zewnętrzny izolacjonizm ZSRR, o czym świadczą późniejsze 
listy skierowane do społeczności międzynarodowej. Warto więc w tym 
miejscu przytoczyć wypowiedzi choćby dwóch osób, będących w swo-
im czasie sygnatariuszami. Pierwszy cytat pochodzi ze wspomnień 
Sacharowa: „Zebrano ponad tysiąc podpisów, głównie w środowisku 
inteligencji. W warunkach radzieckich jest to niezwykle dużo, jeszcze 
kilka lat temu nie można było nawet pomyśleć o zbieraniu podpisów 
w obronie «wrogich elementów». Zresztą później też nie osiągnięto 

86  Podaję za: Л. Алексеева, История инакoмыслия...,  op.cit., s. 206.
87  T. Klimowicz, op.cit., s. 224.
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tego poziomu (może z nielicznymi wyjątkami). Co prawda potem każ-
dy ze składających podpis lepiej zdawał sobie sprawę z następstw, jakie 
to pociągało dla niego osobiście i jego rodziny, tak że cena podpisu 
w 1968 roku bardzo wzrosła”88. Druga wypowiedź, późniejsza w cza-
sie, należy do Vaclava Havla: „Główny powód napisania listu powinien 
jakoś wynikać z jego tekstu. Wydawało mi się, że jeżeli powiem, co 
myślę, to może w ten sposób przyczynię się do «samouświadomienia 
społeczeństwa», o którym mówię w swoim liście. Pisałem, wierząc po 
prostu, że może to mieć pewne, powiedzmy, «społeczno-higieniczne» 
znaczenie. W ogóle myślę, że mówienie prawdy ma sens zawsze i we 
wszelkich okolicznościach. Drugim powodem, już całkiem osobistym, 
była potrzeba przezwyciężenia własnej bierności. Od dłuższego czasu 
ciążyło mi poczucie, że zostałem postawiony w sytuacji bez wyjścia, 
że zarejestrowano mnie i jakoś zaszeregowano, a ja znoszę to wszystko 
i bez odrobiny własnej fantazji gram rolę, którą mi przydzielono”89.

Przypisując ważną rolę dysydentom, Amalrik skonstatuje jednak, 
że po przewidywanym upadku ZSRR nie będą oni w stanie zapano-
wać nad chaosem w kraju, nie będą zdolni do sprawowania władzy ani 
istnienia jako wykładnik moralności: „Ruch demokratyczny, nękany 
nieustannie represjami ze strony reżymu, zapewne nie zdoła się dosta-
tecznie wzmocnić i chyba nie będzie mógł przejąć kontroli nad krajem, 
a w każdym razie utrzymać jej dostatecznie długo, by rozwiązać stojące 
przed krajem problemy” (s. 50). Podobne wnioski, już po transformacji 
ustrojowej, wyciągnęli inni emigranci rosyjscy, którym dane było prze-
żyć tę epokę, m.in. Sołżenicym, Zinowiew i Maksimow. Według nich 
nie nastąpiło to, co miało być osiągnięciem priorytetowym: wyzwole-
nie człowieka od zniewolenia kłopotami codzienności i od poprzedniej 
beznadziejności egzystencji. Po raz kolejny inteligent uwierzył w po-
wab utopii. Powodem takiej sytuacji jest zapewne to, iż ukształtowa-
ny w warunkach totalitarnych typ osobowości posiada cechy trwałe, 
odporne na zmiany, utrzymujące się długo nawet po zniszczeniu sy-
stemu, który je zrodził. A owa „zastana świadomość” stanowi istotną 
przeszkodę w podejmowanych reformach i transformacji ustrojowej. 

88  A. Sacharow, Wspomnienia, tłum. A. Bogdański, W. Krzemień, E. Rojewska-
Olejarczuk, W. Karczewska, t. II, Warszawa 1991, s. 19.

89  Cyt. za: T. Klimowicz, op.cit., s. 225. 
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Jak zauważa B. Olszewska-Dyoniziak: „w samej ideologii komuni-
zmu zawarte były zarówno piękne hasła, jak też takie, które w konse-
kwencji doprowadziły do degradacji osobowości ludzkiej i zubożenia 
życia duchowego ludzi”90. Stąd znalezienie się w warunkach choćby 
tylko pozornej wolności rodzi wiele frustracji i nieumiejętność odnale-
zienia się w nowych realiach. Jest to więc stan podobny do tego, który 
Helmuth Plessner nazwał „odległą bliskością”91: ludzie się nawzajem 
nie rozumieją i znów zaczynają żyć w świecie własnych złudzeń. 

A zatem w warunkach stałego nacisku i presji ideologicznej życie 
miało odcień czarno-biały. Zniewoleni myślą głównie na poziomie „za” 
albo „przeciw”, „tak” albo „nie”. Wielobarwność, różnice w myśleniu 
pojawiają się dopiero wtedy, kiedy wolność – choćby w jej szczątkowej 
postaci – wyzwala myśli spod obezwładniającego ograniczenia. 

Zgodnie z prognozą Amalrika, po upadku ZSRR zaczął się dramat 
dysydenctwa. W Rosji bowiem, jak już dziś wiadomo, dokonało się 
wypaczenie jego idei. Okazało się, iż wielu dysydentów nie było przy-
gotowanych na krach komunizmu, że przejście do nowej formy ustro-
jowej nie dokona się w tempie natychmiastowym. 

W eseju Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? poświęcono 
również miejsce polityce zagranicznej Kraju Rad. Słusznie przewidział 
Amalrik dążenie krajów podporządkowanych ZSRR (w tym Polski) do 
uniezależnienia się od sąsiada tyrana. Dysydent rosyjski zaniepokojony 
był, obserwowanymi przez siebie, sukcesami Związku Radzieckiego 
na arenie międzynarodowej, trafnie zauważając, że radzieckim przy-
wódcom zależy przede wszystkim na ochronie powojennych zdoby-
czy terytorialnych, na stałej akceptacji tych zdobyczy przez Zachód. 
Nie zawahał się przy tej okazji skrytykować także egoistycznych za-
mierzeń strony amerykańskiej: „Od czasu II wojny światowej Stany 
Zjednoczone zainteresowane są, jak się wydaje, porozumieniem i na-
stępnie współdziałaniem z ZSRR. Pierwsza próba zmierzająca w tym 
kierunku, podjęta przez Roosevelta, doprowadziła do podziału Niemiec 
i całej Europy oraz do dziesięcioletniej «zimnej wojny». Nie zniechę-
ciło to jednak Amerykanów, którzy zarówno w czasach Chruszczowa, 

90  B. Olszewska-Dyoniziak, op.cit., s. 187. 
91  H. Plessner, Pytania o conditio humana, Warszawa 1988, s. 74.
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jak i obecnie wciąż oczekują, że w niedalekiej przyszłości będą mogli 
dojść do jakiegoś porozumienia z ZSRR i wspólnie uregulować prob-
lemy międzynarodowe” (s. 44). Wyraźnie więc wskazuje tu Amalrik, 
podobnie jak później uczyni to Sołżenicyn, na krótkowzroczność Ame-
ryki oraz na jej (tożsamą wobec ZSRR) chęć zachowania wielkomocar-
stwowego oblicza. 

Najwięcej kontrowersji w rozprawie Amalrika wzbudziła tzw. spra-
wa chińska. Otóż dysydent rosyjski prognozował, że dojdzie do otwar-
tego, krwawego konfl iktu zbrojnego pomiędzy jego krajem i Chinami. 
Jak wiadomo, te przewidywania nie sprawdziły się. Jednakże Amal-
rik podkreślał przy każdej okazji, że jego rozważania mają charakter 
domniemania, nie stanowią rodzaju wróżb ani też kategorycznych 
stwierdzeń. Po wtóre, zauważając paralelność chińskich i radzieckich 
faz rozwojowych, mógł przypuszczać, iż dojdzie do wojny między obu 
państwami. Swoje wnioski oparł na następujących przesłankach: Chi-
ny, podobnie jak ZSRR, przeżyły rewolucję i wojnę domową, dla kon-
solidacji swego kraju posłużyły się również doktryną marksistowską, 
która później stała się jedynie maską przykrywającą tendencje nacjona-
listyczno-imperialne. Amalrik wyróżnia trzy stadia radzieckiej rewolu-
cji: 1. internacjonalistyczne, 2. nacjonalistyczne, związane z ogromną 
czystką wśród starej kadry, 3. wojenno-imperialistyczne, zakończone 
podporządkowaniem sobie przez Związek Radziecki połowy Europy. 
Na tej podstawie konkluduje: „Wydaje mi się, że takie same fazy prze-
chodzi rewolucja chińska: po stadium internacjonalistycznym nastąpiło 
stadium nacjonalistyczne i, zgodnie z logiką wydarzeń, powinien się 
z kolei rozpocząć okres ekspansji zewnętrznej” (s. 37).  

Amalrik wnioskował więc, ekstrapolując w przyszłość, tendencje 
zaobserwowane w teraźniejszości. A jego spostrzeżenia zgadzały się 
w większości z uwagami poczynionymi w czasach późniejszych przez 
innych historyków. Okazuje się przy tym, że możliwość zbrojnego 
starcia z Chińczykami nie była tylko wydumaną wizją. Otóż, wśród 
wielu przyczyn, które skłoniły kierownictwo radzieckie do zapropo-
nowania Zachodowi „odprężenia”, nie bez znaczenia był właśnie kon-
fl ikt z Chinami. Przypomnijmy, że Chruszczowowi zarzucano m.in. 
zerwanie poprawnych relacji z tym państwem. Po jego obaleniu nowe 
władze dokonały próby poprawy stosunków z Pekinem. Jednak Mao 
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Tse-tung, tocząc zażartą walkę o władzę, nazwaną później „rewolucją 
kulturalną”, odrzucił wszystkie propozycje Moskwy. Rewolucja kultu-
ralna, przypominająca okres Wielkiego Terroru w ZSRR, potrzebowała 
wroga zewnętrznego jako czynnika jednoczącego naród. Na granicy 
radziecko-chińskiej cały czas narastało napięcie. 

2 marca 1969 roku (a więc miesiąc przed rozpoczęciem pisania 
przez Amalrika analizowanego eseju) 300-osobowa chińska jednost-
ka przywitała ogniem z broni maszynowej radziecki oddział ochrony 
pogranicza, który wylądował na pustynnej wyspie Damanski na rzece 
Ussuri: „Sowiecki oddział stracił 23 zabitych i 14 rannych, po czym zo-
stał zmuszony do odwrotu. Obie strony zmobilizowały swoje siły i 15 
marca stoczyły istny bój o jeden kilometr kwadratowy mielizny. Wal-
ki z udziałem czołgów, artylerii i broni rakietowych trwały 9 godzin. 
Obie strony poniosły dotkliwe straty”92. Po raz pierwszy od wydarzeń 
węgierskich 1956 roku doszło do zbrojnego konfl iktu między dwoma 
państwami komunistycznymi. 

Obie strony wykorzystały incydent w swej polityce wewnętrznej 
i międzynarodowej, zwłaszcza że później stoczono jeszcze walki nad 
Amurem. Od tej pory Moskwa (chcąc uzyskać korzyści z tych walk) 
przekonywała, iż „żółte niebezpieczeństwo” zagraża całemu Zacho-
dowi. Chiny powinny się więc stać problemem nie tylko Rosji, ale 
całego świata. Victor Louis, radziecki dziennikarz, pisał w londyń-
skim „The Times”, że teoretycy marksiści przewidują wojnę radzie-
cko-chińską, atak lotniczy na chińskie wyrzutnie rakietowe, apel an-
tymaoistowskich sił w Chinach o „bratnią pomoc pozostałych państw 
socjalistycznych”93. 

W 1969 roku Stany Zjednoczone odmówiły udzielenia zgody na 
wojnę prewencyjną przeciwko Chinom. Do dnia dzisiejszego nie jest 
jasne, czy ZSRR rzeczywiście opracowywał plan napaści, czy tylko 
szerzył pogłoski o możliwości wojny, aby wywrzeć nacisk na Chiny 
i rządy zachodnie. Jakkolwiek by rzecz się miała, stwierdzić jednak 
należy, iż rozważania Amalrika nie były bezpodstawnymi rojeniami, 
ale oparte były na realiach, na faktach.

92  M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 280.
93  Cyt. za: ibidem, s. 281.
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W eseju Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? Amalrik 
podkreślił, że jedynym konkurencyjnym wobec Zachodu sektorem ra-
dzieckim może być armia. Na nią przeznacza się najwięcej pieniędzy, 
przemysł zbrojeniowy zajmuje pozycję uprzywilejowaną na tle innych 
gałęzi gospodarki. Armia, a w zasadzie cały radziecki kompleks woj-
skowo-przemysłowy tradycyjnie odgrywał bardzo ważną rolę, na co 
wskazuje wysoki poziom jawnej i utajonej militaryzacji całego społe-
czeństwa. W końcu podstawą partyjno-państwowej władzy w ZSRR 
był pozaekonomiczny przymus i mechanizmy pozarynkowego podzia-
łu, które zakładały stałą mobilizację społeczeństwa, wszystkich jego 
struktur i instytucji. Dla utrzymania stałej mobilizacji niezbędna jest 
potężna armia i odpowiedni przemysł, kompleks wojskowo-przemy-
słowy. Tak więc, jak twierdzi m.in. Julij Zołotowski94, w warunkach ra-
dzieckich armia i kompleks wojskowo-przemyslowy były gwarantami 
sposobu organizowania władzy oraz pozostałych podstawowych zasad 
i norm systemu.

Futurologiczny esej Amalrika nosi ślady jeszcze kolejnego powino-
wactwa z Sołżenicynem. Obaj dysydenci sprzeciwiali się rozwiniętej 
do monstrualnych rozmiarów idei postępu. Nadmierny postęp, progres, 
zwłaszcza w sferze nauk ścisłych, może doprowadzić do katastrofy, 
jeśli wynalazek znajdzie się w rękach pozbawionych odpowiedzialno-
ści, szalonych wizjonierów. Amalrik obawiał się zwłaszcza pogłębiają-
cej się wciąż przepaści pomiędzy rozwojem cywilizacji a ułomnością 
świadomości ludzkiej: „Sowieckie rakiety dotarły na Wenus, ale we 
wsi, w której mieszkam, ziemniaki zbiera się rękami. Porównanie to 
nie powinno nikogo śmieszyć – jest to szczelina, która może rozszerzyć 
się w przepaść. Idzie nie tyle o to, jak zbierać ziemniaki, ile o to, że po-
ziom myślenia większości ludzi nie wznosi się ponad ów poziom «ręcz-
ny»” (s. 51). Nietrudno dostrzec, że Amalrik zbliża się tu do ostrzeżeń 
i obaw zawartych w Nowym wspaniałym świecie Aldousa Huxleya95: 
doskonale urządzonym (w sensie technicznym) światem rządzić będą 
wyhodowane zgodnie z inżynierią genetyczną Alfy i Bety pozbawione 

94  Rosja. XX wiek. Od utopii koministycznej do rzeczywistości globalistycznej, pod 
red. J. Zołotowskiego, tłum. P. Burek,  Kraków 2004, s. 124. 

95  A. Huxley, Nowy wspaniały świat, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1988.

Koniec Imperium. Profetyczna analiza przyczyn upadku ZSRR



Andriej Amalrik  – rosyjski dysydent142

emocji. Religia, sztuka, uczucia, bliższe związki międzyludzkie zosta-
ną pogardliwie nazwane „rezerwatem”.

Dysydent rosyjski kultywuje więc pogląd, że „osoba jest celem sa-
mym w sobie, tj. nie może być nigdy przez kogokolwiek traktowana 
jedynie jako środek, nie będąc zarazem sama przy tym celem, a więc 
człowieczeństwo w naszej osobie musi być dla nas samych święte”96. 
Amalrik podkreśla również ogromne znaczenie godności i honoru 
w życiu człowieka. Uważa, iż godność świadczy o autonomii jednostki 
ludzkiej. Łączy ją także z walorami intelektualnymi i moralnymi, taki-
mi jak rozum i sumienie. Rozumność, pojmowana jako wartość moral-
na, kojarzona jest ze zdolnością do rozróżniania między dobrem i złem 
oraz z dokonywaniem właściwych wyborów moralnych97. Świadomość 
i waga godności osobistej – co zgadza się z twierdzeniami rosyjskiego 
dysydenta – dociera do nas przede wszystkim „od wewnątrz”, najczęś-
ciej w sytuacjach zagrożenia: w obliczu przemocy, strachu, ubezwłas-
nowolnienia, gdy ktoś jest bity, lżony, upokarzany, gdy jest traktowany 
jak przedmiot, jako element sterowanej masy98. W rozważaniach o po-
jęciu godności stale akcentuje się element zagrożenia. Łączenie obu 
pojęć jest istotne, ponieważ godność człowieka zwykle przejawia się 
w momentach zagrożenia, pełniąc jakąś funkcję obronną99. Nieodłącz-
nie pojawia się wówczas problem wyboru moralnego. Wnosimy z tego, 
iż Amalrik, pisząc esej Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984? 
oraz publikując go na Zachodzie pod własnym nazwiskiem, dokonał 
właściwego, choć niełatwego wyboru i okazał się zarówno godnym 
obywatelem, jak i odważnym człowiekiem.

96  M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, op.cit., s. 140.
97  B. Żejmo, Problemy etyczne..., op.cit., s. 203.
98  Por. M. Środa, Idea godności w kulturze i etyce, Warszawa 1993, s. 6.
99  M. Ossowska, Normy moralne, Warszawa 1970, s. 59.



Rozdział III

WIĘZIENIE I ZESŁANIE
Niechciana podróż na Syberię

I jedziemy do pracy, jeszcze ciężcy od snu,
autobusem, tramwajem, pociągiem,

a głośniki jazgoczą, wypluwają stek słów
o zwycięskim pochodzie osiągnięć.

(A. Galicz)

W czasach rządów Breżniewa silne były, jak wiadomo, tendencje re-
stalinizacyjne, chęć powrotu do okresu najbardziej utopijnego stadium 
komunizmu, wraz z niczym nieskrępowanym rozpasaniem władz, stra-
chem jako stymulatorem życia społecznego oraz bezprawiem na usłu-
gach komunizmu. Pragnienie odwrotu od impulsów wolnościowych 
dało się również zauważyć w sferze kultury, w tym – literatury. Świad-
czą o tym choćby słowa znanego podówczas funkcjonariusza litera-
ckiego, prezesa Związku Pisarzy, Gieorgija Markowa, odnoszące się do 
walorów, jakie powinni posiadać działacze radzieckiej kultury, twórcy 
kultury socjalistycznej: „Słuszny kierunek ideowy, żarliwość partyjna, 
dojrzałość socjalistycznej myśli, ostrość pisarskiego spojrzenia”1.

Mimo wzmożonego działania cenzorów i restrykcyjnych metod 
prowadzenia polityki kulturalnej, okazało się jednak, że powrót do 
milczenia o dookolnym złu jest niemożliwy. Twórcy, zaczerpnąwszy 
odwilżowego oddechu wolności, nie chcieli i nie mogli już zrezygno-

1  Г. Марков, Выступление на VI съезде писателей СССР, „Литературная 
газета” 1976, 7 lipca, s. 1.
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wać z przekazywania prawdy o otaczającym ich świecie. Ich twórczość 
(zwłaszcza pozaobiegowa) stała się rzetelnym, wiarygodnym steno-
gramem wydarzeń, rozgrywających się w ZSRR. Świadectwo tym 
czasom, a także fazom historycznym ten czas poprzedzającym, dali 
autorzy prozy, znajdującej się na pograniczu beletrystyki i dokumen-
tu, twórcy wspomnień, memuarów, naoczni świadkowie sowieckiej 
tragedii. Utwory, mieszczące się w tak zakreślonych ramach, Izabela 
Kowalska-Paszt nazwała niefi kcjonalną prozą autobiografi czną2. L. Su-
chanek słusznie akcentuje wagę i doniosłość tego rodzaju pisarstwa: 
„W dokumentowaniu prawdy życia, rekonstrukcji obrazu rzeczywisto-
ści ukrywanej ofi cjalnie za półprawdami, w ujawnianiu wykreowane-
go fałszu piśmiennictwa zaprogramowanego ważne miejsce przypada 
wspomnieniom literackim”3. Jurij Malcew natomiast wskazuje na pod-
łoże, na jakim nurt ten się zrodził: „Potrzeba odtworzenia prawdy, za-
chowania choć kropli prawdy wśród morza kłamstw zrodziła ogromną 
literaturę wspomnieniową samizdatu”4. 

Proza autodokumentalna5 odtworzyła obiektywną mapę przeżytej 
przeszłości i miała współudział w formowaniu nieskażonej kłamstwem 
świadomości. Taką rolę spełniły m.in. wspomnienia Nadieżdy Man-
delsztam Nadzieja w beznadziejności (Воспоминания) i Druga księga 
(Вторая книга), relacje Lidii Czukowskiej poświęcone Annie Achma-
towej Zapiski o Annie Achmatowej (Записки об Анне Ахматовой)6, 
Notatki niespiskowca (Записки незаговорщика) Jefi ma Etkinda czy też 
I powraca wiatr... (И возвращается ветер...) Władimira Bukowskie-
go – by wymienić tylko te najważniejsze. Znaczenie tych tekstów jest 
niezwykle istotne – prezentują one los człowieka, jego miejsce w to-
talitarnym państwie, walkę z systemem i dążenie do wolności, nawet 

2  I. Kowalska-Paszt, Proza niefi kcjonalna trzeciej fali emigracji rosyjskiej. Model 
typologiczny, Szczecin 2001, s. 58.

3   L. Suchanek, Świadkowie, oskarżyciele..., op.cit., s. 51.
4   Ю. Мальцев, op.cit., s. 234.
5   To określenie zapożyczam od A. Drawicza: Historia literatury rosyjskiej XX 

wieku, pod red. A. Drawicza,  Warszawa 1997, s. 564.
6  Na ten temat zob. więcej: L. Liburska, Świat doświadczany przez historię. Zapi-

ski o Annie Achmatowej [w:] Emigracja i tamizdat..., op.cit., s. 333–357.
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za cenę prześladowań, więzień i zsyłek7. Co więcej, te wspomnienia, 
częstokroć pamiętniki, zawierają istotne informacje o życiu  autorów, 
o ich upodobaniach i przyzwyczajeniach. Publikowane na Zachodzie 
pamiętniki emigrantów ze Związku Radzieckiego, którzy przeżyli re-
presje, stanowią autentyczny głos ludzi zmuszonych do milczenia, głos, 
dzięki któremu mogliśmy poznać życie zwykłych obywateli w czasach 
terroru. Orlando Figes8 zauważa, że na początku lat osiemdziesiątych 
XX wieku, w okresie nasilenia się zimnej wojny, reżim komunistyczny 
postrzegano na Zachodzie właśnie przez pryzmat tych wspomnień.

Memuary dopełniały, a często zastępowały relacje ustne, opierające 
się na zawodnej pamięci ludzkiej, a więc mające ograniczoną przy-
datność: „W Rosji, gdzie pamięć o czasach sowieckich zdeformowały 
mity i ideologia, problem ten ma szczególnie duże znaczenie. Wielu 
starszych ludzi, których życie upłynęło w środowisku rojącym się od 
szpicli, boi się mówić do mikrofonu (kojarzonego z KGB). Ludzie ci, 
ze strachu, wstydu lub dzięki świadomej pracy nad sobą, nauczyli się 
milczeć i tłumić bolesne wspomnienia”9. Po raz kolejny więc w na-
szych dziejach ogromnie ważne zadanie przypadło słowu pisanemu. 
W ostatnich latach wielu historyków, opierając się na lekturze tekstów 
literackich, poświęciło uwagę „sowieckiej subiektywności”, podkre-
ślając, jak silny wpływ na życie wewnętrzne ludzi miała reżimowa 
ideologia.

Dzienniki, przekaźniki prawdy, były często, jako pierwsze, konfi -
skowane podczas rewizji odbywających się u ich autorów. Dość wspo-
mnieć Izaaka Babla czy Michaiła Bułhakowa. Wspomnienia stawały 
się także przyczyną nagonki na ich twórców. Kolejny areszt dotknął 
Amalrika właśnie m.in. za ogłoszenie drukiem jego Niechcianej podró-
ży na Syberię10.  

7  L. Suchanek, Świadkowie, oskarżyciele..., op.cit., s. 53.
8  O. Figes, Szepty. Życie w stalinowskiej Rosji, tłum. W. Jeżewski,  Warszawa 

2008, s. XXX.
9  Ibidem, s. XXXI.
10  А. Амальрик, Нежеланное путешествие в Сибирь, Harcourt Brace Jova-

novvch, INC, New York 1970. Wszystkie cytaty z powyższego wydania. W nawiasie 
podaję numer stronicy.
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Wspomnienia Amalrika opierają się na opisie przyczyn jego aresz-
towania, uwięzienia i karnego zesłania do syberyjskiej głuszy. Stąd, jak 
nadmienia I. Kowalska-Paszt, „Teleologia prozy biografi cznej Amalri-
ka sprowadza się więc do ukazania rzeczywistego, wiarygodnego obra-
zu społeczeństwa radzieckiego połowy lat szcześćdziesiątych, utrwalo-
nego w pamięci narratora – świadka i uczestnika”11. 

Utwór Amalrika dzieli się wyraźnie na dwie części, które można 
umownie nazwać „moskiewską” i „syberyjską”, zależnie od miejsca 
prezentowanych wydarzeń. Część moskiewska przedstawia aresztowa-
nie i uwięzienie Amalrika na podstawie ustawy z 4 maja 1961 roku 
„O pasożytnictwie”, ustawy spełniającej przynajmniej trzy ważne dla 
władzy cele: zapewnienie państwu taniej siły roboczej, częściową 
choćby likwidację tzw. ukrytego bezrobocia oraz represyjne oddziały-
wanie jako środek karny wobec niepokornych. Amalrika ukarano jako 
„pasożyta”, który nie posiada stałego miejsca pracy. Obwołanie go „pa-
sożytem” było jednakże tylko pretekstem (zob. Wstęp). Areszt nastąpił 
14 maja 1965 roku, a 28 maja 1965 roku Amalrik został skazany na 2,5 
roku zesłania za „pasożytniczy tryb życia”. Zesłanie odbywał w ob-
wodzie tomskim i właśnie druga część książki wiąże się z prezentacją 
modelu życia i katorżniczej pracy na Syberii. 20 czerwca 1966 roku 
wyrok został zrewidowany przez Sąd Najwyższy RFSRR i Amalrika 
zwolniono z dalszego odbywania kary12. 

Kasacja niesprawiedliwego wyroku umożliwiła mu powrót do stoli-
cy, ale nie przywróciła życia jego ojcu, który zmarł wkrótce po zesłaniu 
autora, pozbawiony pomocy i jakiejkolwiek opieki. Sam Amalrik rów-
nież wrócił z Syberii w niemal krytycznym stanie, cierpiał bowiem na 
wrodzoną wadę serca, a w kołchozie był zmuszany do wykonywania 
ciężkiej pracy fi zycznej13. Dodać należy, iż eksperci medycyny sądowej 
stwierdzili, że nie wolno mu podejmować wysiłku fi zycznego ponad 
jego siły. Przy tej okazji Amalrik z sarkazmem zauważył: „Może wyda-
wać się nienaturalnym, że człowiek cieszy się z tego, iż ma chore serce, 

11  I. Kowalska-Paszt, op.cit., s. 60.
12  http://www.karta.org.pl/Biogram1.asp?KategoriaID=34&ProduktID=38, s. 1.
13  А. Амальрик, Союзу Журналистов СССР, http://www.igrunov.ru/vin/vchk-

vin-dissid/.../vchk-vin-dissid-liter-amalr-journ_union_htm, s. 2.
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ale nienaturalne, z pewnością, są warunki, w jakich przyszło nam żyć” 
(s. 36).

Powyższe stwierdzenie, zdaniem badaczy, przypomina łagrowe roz-
ważania Szałamowa, szybko podjęte i twórczo kontynuowane przez 
następne pokolenia14.

Na początku swych rozważań Amalrik zaznacza: „To, co stało się 
ze mną i co tutaj opisuję, nie jest czymś wyjątkowym w moim kraju. 
Ale właśnie przez to moja historia jest interesująca” (s. 3). Wspomnie-
nia Amalrika, choć będące wynikiem przeżyć i doświadczeń jednostki, 
zyskują więc rangę uogólnienia i wskazują na okrucieństwo doznań ca-
łego narodu spętanego więzami totalitaryzmu. 

Książka Amalrika rozpoczyna się od rozważań o malarstwie rosyj-
skim lat 60. XX wieku, będących efektem przygotowań do mającej się 
odbyć w Paryżu wystawy płócien Anatolija Zwieriewa, zaaranżowa-
nej przez Amalrika. Początek jest więc głęboko przemyślany, logiczny 
i wskazujący na następujące po sobie w porządku chronologicznym 
wydarzenia, które doprowadziły do aresztowania autora. Sekwencja 
zdarzeń podkreśla, żywy w tradycji rosyjskiej, konfl ikt między wol-
nością artysty a panującą ideologią, między wymogami talentu a dy-
rektywami władz. W świetle wspomnień snutych przez Amalrika, po 
chwilowym, „odwilżowym oddechu” w sferze sztuki nastąpiło kolejne 
zlodowacenie. Funkcjonariusze zajmujący się kulturą szybko zauwa-
żyli niebezpieczeństwo, jakie grozi ze strony formalistów utopijnemu 
państwu robotników i chłopów, dlatego Amalrik nazwany zostanie 
„psychicznie chorym, sprzyjającym pogrążonym w takiej samej psy-
chopatologii, awangardystom”15. Mimo wielu podobnych inwektyw 
Amalrik nie zawaha się przedstawić szczegółowo środowiska bohemy 
artystycznej okresu pochruszczowowskiego, nastrojów w nim panują-
cych oraz nowych tendencji w malarstwie i związanych z nimi zmian 
w mechanizmach zachowania artystów plastyków.

Zamieszczony w Niechcianej podróży na Syberię opis kultury al-
ternatywnej włącza równocześnie przedstawienie sylwetek wybranych 
artystów undergroundowych (kluczem owego wyboru jest mniejsza lub 

14  http://lib.proc.ru/win/NEWPROZA/SWIRSKIJ/svirsky1.txt_Piece40.23, s. 1.
15  Г. Климов, Андрей Амальрик – советский хиппи, op.cit., s. 1.



Andriej Amalrik  – rosyjski dysydent148

większa zażyłość autora z malarzami), analizę rodzących się bliskich 
kontaktów kulturowych pomiędzy artystyczną, niezależną Rosją a Za-
chodem, rolę wystaw zagranicznych i udziału Rosjan w wydarzeniach 
kulturalnych za granicą, zadanie jakie przyszło wypełniać kolekcjone-
rom i propagatorom sztuki malarskiej (tu np. działalność Igora Mar-
kiewicza, Gieorgija Kostaki, jak i samego Amalrika), żmudną walkę 
obiektywnych znawców o zrozumienie, niełatwej w odbiorze, sztuki 
alternatywnej. Warto w tym miejscu dodać, iż Amalrik także parał się 
skupowaniem dzieł malarzy rosyjskich (częstokroć tym samym da-
jąc im podstawy do materialnego przetrwania), urządzaniem w swym 
mieszkaniu przyjęć związanych z prezentacją ich malarstwa, ułatwia-
niem im kontaktów z korespondentami zagranicznymi, co umożliwiało 
przerwanie wieloletniej izolacji kulturalnej Kraju Rad. Niebagatelną 
rolę odegrały ponadto publikacje Amalrika, eksponujące wagę rosyj-
skiego malarstwa niezależnego16.

Zainteresowanie Amalrika ogniskuje się zatem wokół problemów 
i znaczenia sztuki awangardowej w Rosji, jej ewolucji oraz specyfi cz-
nych przeobrażeń, jakim podlegała na przestrzeni dziesięcioleci. Za-
akcentowanie roli awangardy nie jest przypadkowe, skoro na przykład 
Andrzej Turowski zauważa: „Awangarda jest zjawiskiem intrygującym. 
Rodząc się na marginesach kultury artystycznej, ustawicznie wzbogaca 
przestrzeń centrum. Walcząc o sztukę, w przezwyciężeniu jej skostnia-
łych form upatruje swe posłannictwo społeczne. Buntując się w imię 
nowego społeczeństwa, dzieło sztuki czyni swym orężem. Rysując wi-
zję przyszłości, w samozniszczeniu widzi szanse zwycięstwa”17. Awan-
garda przynależy do wieku XX, choć jej korzenie sięgają początków 
poprzedniego stulecia. W tym sensie jest zjawiskiem niepowtarzalnym, 
mającym swoje historyczne, strukturalne i społeczne granice, a obsza-
rem jej doświadczenia są konkretne uwikłania kultury, które awangardę 
rodzą i żywią. Dlatego postawione przez awangardę problemy zakreśla-
ją podstawowe horyzonty poznawcze i skupiają dylematy współczesno-
ści, „nieprzypadkowo widziane przez pryzmat jej wielkiej utopii, któ-

16  Zob. np. А. Амальрик, Голкипер-профессионал или живописец-дилетант, 
„Континент” 1976, Nr 10, s. 309–338.

17  A. Turowski, Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce 
rosyjskiej 1910–1930,  Warszawa 1990, s. 7.
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ra formułowana w perspektywie sztuki ma wymiar etyczny i ogarnia 
w równym stopniu materię języka co postawę twórcy”18. 

Awangarda artystyczna – postulująca radykalne zmiany w dziedzi-
nie sztuki, zaprzeczająca ustalonym konwencjom i poszukująca nowych 
znaków, nowych sposobów porozumiewania się – siłą rzeczy czuje się 
bliska rewolucyjnym przeobrażeniom społecznym, przekształceniom 
w zakresie techniki i nauki. Pragnie dokonać podobnie radykalnych 
zmian w sferze kultury. Awangarda chciała zawsze nie tylko nowości, 
ale i swego rodzaju przekroczenia, twórczego odrzucenia zastanego po-
rządku, aby wbrew niemu budować nowy – inny. Występując w swych 
programach przeciwko dotychczasowej kulturze, wypowiadała się 
również przeciwko społeczeństwu tworzącemu tę kulturę. W swoim 
radykalizmie była zawsze totalna, penetrując obszar całego życia19. 
W oryginalności i „inności” sztuka ta szukała sił do własnego rozwoju. 
I właśnie ta cecha myślenia i działania awangardowego w sztuce po-
czątków minionego wieku nakazywała młodym, poszukującym środo-
wiskom artystycznym opowiedzieć się po stronie rewolucji, pozwalała 
im ponadto identyfi kować siebie i swe dzieła z siłami sprawczymi tej 
rewolucji. Taka właśnie sytuacja wystąpiła w Rosji popaździernikowej. 

Nieprzypadkowo więc twierdzi się, iż to rewolucja zrodziła awan-
gardę, a awangarda ze swej strony była nieodrodnym dzieckiem zry-
wu rewolucyjnego20. I w tym mieści się, czego już obecnie jesteśmy 
świadomi, tragizm ówczesnego artysty awangardowego, jego „wina 
niezawiniona”. Albert Camus mocno uwypuklił fakt, iż „artysta zaan-
gażowany to ten, który nie odrzucając walki, nie zgadza się na służbę 
w regularnej armii, to «wolny strzelec»”21. Artysta awangardy rosyj-
skiej, który przystąpił do rewolucji, przestał być, na co słusznie zwraca 
uwagę Piotr Piotrowski22, „wolnym strzelcem”: stał się żołnierzem re-

18  Ibidem, s. 9.
19  Por. ibidem, s. 45.
20  Russian Art of the Avant-Garde. Theory and Criticism 1902–1934, ed. by 

J. Bowlt, New York 1988, s. 331.
21  A. Camus, Artysta i jego epoka [w:] Dwa eseje, Warszawa 1991, s. 139.
22  P. Piotrowski, Artysta między rewolucją i reakcją. Studium z zakresu etycznej 

historii sztuki awangardy rosyjskiej,  Poznań 1993, s. 9.
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gularnej armii. Dodajmy: stał się żołnierzem przygotowującym własną 
klęskę, własną przegraną. 

A zatem rewolucja październikowa 1917 roku zaowocowała poja-
wieniem się nowych form przekazu artystycznego. Na lata 20. XX wie-
ku przypada rozwój nowatorskiego prądu w sztuce – konstruktywizmu. 
Po raz pierwszy wprowadzony w życie w 1914 roku z inicjatywy Wła-
dimira Tatlina, termin ten stał się niezwykle popularny wśród artystów 
i publiki rosyjskiej. W myśl konstruktywistycznych zasad dzieło sztuki 
powinna charakteryzować klarowność i logika budowy, całkowicie eli-
minująca przy tym jakąkolwiek improwizację. Niezwykle istotnym ele-
mentem była próba użycia takich form i materiałów, które znalazłyby 
zastosowanie również w przemyśle. Podstawowe założenie kierunku 
kształtował pogląd, iż artysta powinien się całkowicie skoncentrować 
na analizie czystej formy i rytmu, kosztem imitowania i odtwarzania 
natury. Konstruktywizm pojawił się w dwóch odsłonach programo-
wych. Pierwszą z nich był czysty konstruktywizm zrywający z utyli-
taryzmem w sztuce, reprezentowany m.in. przez Antoine’a Pevsnera, 
Wasilija Kandinskiego i Kazimierza Malewicza. Drugą odsłonę kie-
runku stanowił konstruktywizm użytkowy, skupiający się na tworzeniu 
nowoczesnych form przemysłowych na użytek mas proletariackich. 
Ten rodzaj konstruktywizmu propagowali artyści z grupy „Produkty-
wistów”, m.in. El Lissitzki, Aleksander Rodczenko i Władimir Tatlin, 
który głosił, iż „wygląd zewnętrzny rzeczy określa cel ekonomiczny, 
a nie względy abstrakcyjne i ekonomiczne”23.

Niemal od pierwszych dni po rewolucji toczyła się dyskusja (moż-
liwa jeszcze wówczas) na temat wolności artysty i treści wyrażonych 
w dziele sztuki. Artyści, deklarując swe przywiązanie do partii, ale 
i mając nadzieję na zapewnienie im uprzywilejowanej pozycji w społe-
czeństwie, opowiadali się często za podporządkowaniem się dyscypli-
nie partyjnej – tak jak to było w innych dziedzinach życia. Skreślono 
więc z arsenału pojęć przynależnych sztuce spontaniczność i żywio-
łowość aktu kreacji. Nie zastanawiano się  wtedy, iż będzie to pozba-
wieniem sztuki jej istoty. Więcej: w opozycji – oparcie się na dziełach 

23  A. Turowski, Między sztuką a komuną [w:] Teksty awangardy rosyjskiej 1910–
–1932, Kraków 1990, s. 382.
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przeszłości czy tworzenie absolutnej nowości – zwyciężyła ta druga op-
cja. Nie zauważono tkwiącej w niej sprzeczności: nic przecież nie po-
wstaje w psychosocjalnej próżni, a tworzyć świat od podstaw mógł tyl-
ko Stwórca. Konsekwencją tak przyjętego założenia było odcięcie się 
od wielowiekowej tradycji i równocześnie jej potępienie. W Tekstach 
awangardy rosyjskiej znajdujemy taki oto fragment: „Impresjoniści nie 
tylko dlatego są burżuazyjni, że przedstawiali życie i typy burżuazji 
oraz kultywowali uczucia estetyczne, lecz także dlatego, że ich maniera 
i metody badań materiału malarskiego są ukierunkowane klasowym, 
burżuazyjnym stanem ich świadomości (...) Sztuka proletariatu pod 
względem użytych chwytów znajduje się po drugiej stronie barykady. 
Przeciwna jest ona nie tylko cerkiewnym ikonom i pańskim portretom, 
lecz także wszelkiej ilustracji, wszelkiemu przedstawianiu. Tylko pro-
letariat, jako jedyna klasa, może tak głęboko i ostro odczuwać i rozu-
mieć materiał – w takim stopniu, w jakim nakazuje sztuka”24. Zwróćmy 
jeszcze uwagę na fakt, że te agresywne ataki na „kulturę burżuazyjną” 
w odezwach i pismach awangardy pojawiły się w atmosferze fi zyczne-
go terroru wobec „elementów burżuazyjnych”, „wrogów ludu”, praw-
dziwych i domniemanych, w atmosferze pogardy dla praw człowieka, 
dyktatury, nędzy i jawnego ubezwłasnowolnienia społeczeństwa25. Gdy 
awangarda domaga się dyktatury w sztuce, respektowania w kulturze 
artystycznej praw materializmu historycznego, w imieniu „dyktatury 
proletariatu” odbywają się aresztowania i egzekucje, które, jak na iro-
nię, z interesem proletariatu nie mają nic wspólnego, uzasadniane są 
jednak tym samym językiem – językiem materializmu historycznego. 

Rozkwit konstruktywizmu przypadł na lata 1917–1921, by wkrótce 
ulec zahamowaniu, a po 1932 roku zepchnięciu na margines ofi cjalnej 
sztuki. Burzowe chmury nad rosyjską awangardą zaczęły się zbierać  
jednak znacznie wcześniej. Malarze i rzeźbiarze, choć jeszcze wów-
czas cieszyli się pewną wolnością twórczą, znajdowali się pod nadzo-
rem biurokratycznej instancji – Wydziału Sztuk Plastycznych – utwo-
rzonego już w styczniu 1918 roku w ramach Ludowego Komisariatu 
Oświaty. Na jego czele stanął malarz Dawid Szterienberg. Aby odciąć 

24  Teksty awangardy rosyjskiej, op.cit., s. 311.
25  Por. P. Piotrowski, op.cit., s. 150.
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sztukę od wpływów tradycyjnych instytucji, 12 kwietnia 1918 roku re-
żim zamknął Akademię Sztuk Pięknych26. W 1921 roku, na bazie tzw. 
reformy Litkensa, zlikwidowano Wydział Sztuk Pięknych, przekształ-
cając go w dwie nowe instytucje odpowiedzialne za sprawy artystyczne 
i oświatowe, luźno powiązane z aparatem administracyjnym, a silnie 
z władzami partyjnymi. Sfera artystyczna podlegała odtąd Głównemu 
Komitetowi Polityczno-Oświatowemu, natomiast szkolnictwo – Głów-
nemu Zarządowi Nauczania Zawodowego. Nowy Wydział Sztuk Pięk-
nych przejął większość funkcji administracyjnych, miał również prawo 
weta we wszystkich decyzjach artystycznych. Do życia powołano rów-
nież Główny Komitet Artystyczny, w skład którego na prawach sekcji, 
lecz już bez funkcji administracyjnych, weszły dotychczasowe oddzia-
ły: sztuk pięknych, teatru, muzeów oraz literacki27. 

Upolitycznienie instytucji kulturalnych, jako pierwszy zwiastun no-
wej jakości artystycznej, osiągnęło swe apogeum, jak wiadomo, w 1932 
roku, kiedy to Komitet Centralny Wszechrosyjskiej Komunistycznej 
Partii Bolszewików podjął i wprowadził w życie uchwałę O przebudo-
wie organizacji literacko-artystycznych, co de facto oznaczało likwi-
dację wszystkich dotychczasowych grup twórczych i zastąpienie ich 
jedną, silnie scentralizowaną instytucją, w całości kontrolowaną przez 
władze partyjne. Dwa lata później (1934), podczas moskiewskiego 
Zjazdu Pisarzy Radzieckich, na wniosek Maksyma Gorkiego, jako je-
dyną właściwą formę sztuki radzieckiej zadekretowano realizm socja-
listyczny (socrealizm). Jednocześnie rosyjska scena artystyczna lat 20. 
i 30. XX wieku uległa silnej polaryzacji – część awangardowych twór-
ców wyemigrowała (Pevsner, Gabo, Lissitzki, Marc Chagall), pojawi-
ły się także pierwsze grupy i stowarzyszenia otwarcie odwołujące się 
do socrealizmu, jak chociażby „NOŻ” proponujący powrót do tradycji 
XIX-wiecznych realistów, AchRR28 i związany z nim Izaak Brodski, 
znany przede wszystkim jako autor cyklu portretów przywódców partii, 
i wreszcie, najbardziej znana, grupa OST stworzona przez Aleksandra 
Dejnekę, Wierę Muchinę i Aleksandra Matwiejewa. W swej twórczo-
ści lat 30. artyści ci pieczołowicie realizowali idee socrealizmu, któ-

26  R. Pipes, Rosja bolszewików, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2005, s. 332.
27  K. Banaszkiewicz, Socrealizm, http://wiedzaiedukacja.eu/archives/1812, s. 1.
28  AСhRR – Ассоциация Художников Революционной России.
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re proces twórczy określały mianem produkcji, sztuce przyznawały 
funkcje jedynie wychowawcze i propagandowe, a za jedyną możliwą 
formę przekazu uznawały realizm. W malarstwie socrealizm nie dawał 
szerokiego pola do popisu. Najczęstsze tematy „dzieł” – portrety przy-
wódców, praca robotników i kołchoźników, liczne alegorie zwycięstwa 
komunizmu na świecie, sceny rewolucji proletariackiej – były typową 
realizacją wspomnianych ról propagandowo-manipulacyjnych. 

Artyści malarze, podobnie jak literaci w Związku Pisarzy ZSRR, 
dziennikarze w Związku Dziennikarzy ZSRR, zostali objęci kuratelą 
radzieckiego Związku Artystów Plastyków, podlegając ujednoliceniu, 
standaryzacji i całkowitej kontroli ze strony państwa. 

Częściowe wyzwalanie się z ciasnego, ideologicznego gorsetu soc-
realizmu nastąpiło w czasie odwilży. Późniejsze tendencje restaliniza-
cyjne nie zapobiegły powstawaniu w łonie plastyki tzw. sztuki bun-
tu29. Na prezentacji tak pojętej sztuki alternatywnej, niezależnej, i jej 
przedstawicieli koncentruje się uwaga Amalrika. Zdaniem dysydenta 
rosyjskiego, awangardyści lat 60. buntowali się przeciw otaczającej ich 
rzeczywistości, ale ich bunt był inny niż sprzeciw ich poprzedników 
z lat 20.: poodwilżowi nonkonformiści odcinali się od tendencyjności 
i podporządkowania dzieł dyrektywom władz, ale nie odżegnywali się 
od tradycji, wybierając z niej to, co związane z kategorią talentu i prze-
życia estetycznego wolnego od polityki.

Duże znaczenie, co podkreśla Amalrik, miał wpływ kultury Zacho-
du. Głośnym echem odbiło się otwarcie w Moskwie wielkich wystaw 
krajowych Stanów Zjednoczonych oraz Francji, na których sztuka abs-
trakcyjna znalazła swe poczesne miejsce30. Ważnym impulsem rozwoju 
niezależnej sztuki rosyjskiej okresu powojennego była Międzynarodo-
wa Wystawa Sztuk Plastycznych w czasie Moskiewskiego Światowego 
Festiwalu Młodzieży w 1957 roku, podczas której rosyjscy plastycy, po 
długich latach stalinowskiej izolacji, mogli znów nawiązać kontakty ze 

29  „Sztuka buntu”. Malarstwo drugiej awangardy rosyjskiej ze zbiorów Kendy 
i Jacoba Bar-Gera, http://www.muzeum-lodz.pl/archiwum_wystaw/sztuka_buntu/in-
dex.php, s. 1.

30  A. Turowski, Notatki o awangardzie rosyjskiej w Polsce, http://www.culture.pl/
pl/culture/artykuly/es_katalog_awangarda_ros..., s. 4.
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współczesną sztuką zachodnią31. Dodajmy, że coraz częstsze wyjazdy 
do ZSRR polskich studentów, intelektualistów, dziennikarzy i artystów 
stworzyły wiele okazji do bezpośrednich, zazwyczaj towarzyskich kon-
taktów z nieofi cjalnymi twórcami rosyjskimi. Tadeusz Drewnowski na 
łamach „Polityki” w 1966 roku zanotował: „Trzy kolejne przedpołudnia 
w pracowniach malarzy (Ilja Kabakow, Jurij Sobolew, Borys Żutowski, 
Julo Sooster, Ernst Nieizwiestny). Są oni przyjaciółmi, ale grupy arty-
stycznej w ścisłym sensie nie tworzą. Łączy ich zbliżony wiek (okoli-
ce czterdziestki) i doświadczenie, częściowo wspólny start w Maneżu 
i wspólne cięgi, jakie oberwali, ale przede wszystkim pasja malarska... 
W Moskwie istnieje wielu takich malarzy, którzy pokazują swe prace 
jedynie prywatnie (wymieniano mi nazwiska Zwieriewa, Weisberga, 
Bułatowa, Jankilewskiego, Grobmana). Niektórzy z nich są znani, mają 
sukcesy za granicą, marzą o konfrontowaniu swych prac z publicznością 
i ze światem malarskim” 32. Polski publicysta odnotował zatem ten sam 
fenomen, na który zwrócił uwagę Amalrik: istnienie prywatnych „me-
cenasów” rosyjskiej sztuki nieofi cjalnej, zwłaszcza inteligentów, takich 
jak np.: kompozytor Andriej Wołkonski, pianista Światosław Rychter, 
historyk Ilja Cyrlin. Sam, będąc jednym z takich mecenasów, Amalrik 
pośredniczył w przekazywaniu dzieł malarskich (zwłaszcza tych mniej-
szego formatu) na Zachód. Nietrudno więc dostrzec, że w Niechcianej 
podróży na Syberię mamy do czynienia z opisem samizdatu i tamizda-
tu – tym razem jednak w sferze sztuk plastycznych. Poświadczeniem 
tego faktu są m.in. słowa nonkonformisty Olega Cełkowa: „Niemal 
codziennie ktoś do mnie przyjeżdżał. To były cudowne czasy: rozlegał 
się dzwonek telefonu: «Czy można obejrzeć twoje obrazy?». To było 
modne. Jeśli w odniesieniu do literatury przekazywano sobie rękopisy 
zapisane na paczkach papierosów, to w stosunku do malarstwa w tym 
celu wykorzystywano mieszkania twórców. To był cały rytuał”33.

Poza prywatnymi mieszkaniami, wystawy artystyczne organizowa-
no także w miejskich kawiarniach i klubach: „(...) w kręgach artystów 
i poetów, pisarzy i zbieraczy o podobnych poglądach czytano nową poe-

31  Д. Кречмар, op.cit., s.72.
32  „Polityka” 1966, Nr 23, s.4.
33  „Целков – ты гений!”. Цена квадратных сантиметров живописи, http://

www.ng.ru/saturday/2004-10-22/13_tselkov.html, s. 2.
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zję, pokazywano świeżo namalowane obrazy i dyskutowano o ostatnich 
wydarzeniach artystycznych”34. Zainteresowanie, jakim zaczęła się 
cieszyć sztuka nieofi cjalna wśród inteligencji rosyjskiej, pozwoliło na 
organizację wielu wystaw w placówkach naukowo-badawczych, które 
nie wymagały uciążliwych zezwoleń. Tym samym na przekór ofi cjal-
nym zakazom nonkonformistyczne życie artystyczne stało się w latach 
60. niezwykle bogate i barwne35. 

Krąg artystów abstrakcjonistów konsekwentnie przeciwstawiał się 
sztuce ofi cjalnej, odrzucając jej zhierarchizowany system wartości i dą-
żąc do stworzenia własnego, niepowtarzalnego stylu. To nowe spojrze-
nie na sztukę rosyjską przyniosło istotną potrzebę zaktywizowania pod-
ziemnego życia artystycznego Rosji, a w konsekwencji ugruntowanie 
sztuki podziemnej na rosyjskim rynku. Te potrzeby wpłynęły w zasad-
niczym stopniu na pojawienie się nowych form artystycznej manifesta-
cji, z czego najszerzej rozpowszechniły się happeningi i performance, 
ale również projekty wykorzystujące fonogramy, drukowane teksty 
i fotografi e. Cechą charakterystyczną grup nonkonformistycznych była 
również różnorodność wykorzystywanych materiałów artystycznych, 
począwszy od tradycyjnego płótna, po przedmioty codziennego użyt-
ku. Amalrik, przedstawiając sylwetkę Zwieriewa – włóczęgi, oryginała, 
człowieka obdarzonego wolnością wewnętrzną36, podkreśla, iż często, 
malując zwłaszcza portrety, posługiwał się pędzlem do golenia, pod-
niesionym z ziemi patykiem, zużytą szmatką, właściwie wszystkim, co 
miał pod ręką.   

Nieofi cjalnym centrum moskiewskiego życia kulturalnego w latach 
1958–1965 był, reprezentowany przez grupę poetycko-malarską, barak 
w Lianozowie, na którego czele stanął przyjaciel Amalrika – Oskar Ra-
bin. Krąg „lianozowców” tworzył się stopniowo, spontanicznie, w ich 
twórczości na pierwszym planie znajduje się nie jakiś jednolity kanon 
estetyczny, a wspólne pragnienie wykreowania nowej poetyki, zmie-
rzającej do jak najpełniejszego wyrażenia swego wnętrza. Charakte-
ryzowało ich ponadto głębokie zainteresowanie poszukiwaniami arty-

34  Ł. Kaszuk, Sztuka alternatywna lat 60-tych [w:] Nie! Konformiści, tłum. T. Maj-
da, Warszawa 1991, s. 56.

35  M. Tupicyna, Awangarda i kicz [w:] Nie!..., op.cit., s. 66.
36  http://www.gif.ru/people/zverev/city_578/fah_585/, s. 1.
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stycznymi ich kolegów oraz wzajemna pomoc i wsparcie37. Po upływie 
kilkudziesięciu lat Gienrich Sapgir (jeden z „lianozowców”) w wywia-
dzie udzielonym Annie Żebrowskiej trafnie określił atmosferę panującą 
w ich kręgu:

„ – Na czym polegała siła przyciągania Lianozowa?
– Wytworzył się mikroklimat, który ogromnie mobilizował twór-

czo. Żyliśmy jak rodzina lub wspólnota pierwotna. W oddali majaczyły 
tępe mordy, gazety kłamały jak najęte, a tam była rzeka Moskwa, prze-
strzeń, park, prawdziwa idylla. Jewgienij Kropiwnicki brał szkicownik, 
tomik jakiegoś zakazanego poety (...) i szliśmy na łono natury. Czytało 
się wiersze lub słuchało jego wspomnień. Wkrótce dotarło do nas ma-
larstwo amerykańskie, taszyzm, biegaliśmy do konserwatorium, żeby 
posłuchać nowych dzieł Szostakowicza, i sami też eksperymentowali-
śmy zawzięcie”38. 

Postać samego Oskara Rabina przedstawiona została przez Amal-
rika w związku z groteskową w swej wymowie sceną „próby analizy” 
obrazu Rabina Srebrny rubel przez funkcjonariuszy KGB. Reprezen-
tanci „ministerstwa miłości” w każdym miejscu płótna dopatrują się 
prowokacji i wrogiej dywersji: „Jak wyjaśniali Buszmakin i Kisielow, 
przykazano im wykrywać i rekwirować «obrazy abstrakcyjne». Słowo 
«abstrakcyjny», albo tak jak oni wymawiali je i pisali «obstrakcyjny» 
[ros. обстрактный – K.D.], bardzo im się podobało ze względu na 
niezrozumiałość i wieloznaczność i jako niezrozumiałe słowo nabie-
rało w ich ustach złowieszczego sensu” (s. 53).  Amalrik trafnie więc 
dowodzi, iż w niejednoznaczności tkwiło zagrożenie malarstwa abs-
trakcyjnego dla systemu. Dzieła kontrkultury nie były jednoznaczne, 
niełatwo poddawały się opisowi, a co najważniejsze, ich interpretacja 
mogła być różnorodna, a jako taka, ulegając upowszechnieniu, mogła 
sprzyjać zrodzeniu się wolnej myśli. 

Natomiast na  obrazach Rabina pojawiały się znane wszystkim 
przedmioty i wizerunki codziennej egzystencji – baraki, płoty, komu-
nalne kuchnie, cerkwie, topiący się śnieg, ikony, sznury z suszącym 

37  http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/LIANOZOV-
SKAYA_SHOLA.html, s. 2.

38  Cyt. za: T. Klimowicz, op.cit., s. 117.
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się praniem, gazety i, oczywiście, butelka z wódką39. Wszystko w nich 
było znane, ale równocześnie niezwykłe, ponieważ płótna te, porażając 
odbiorcę zadziwiającym połączeniem ubóstwa i wspaniałości, objawia-
ły się nie w ich codziennej, a w metafi zycznej hipostazie – jako symbo-
le świadczące o tragicznej zagadkowości bytu.

Zdaniem Amalrika, postawy malarzy nonkonformistów, podobnie 
jak wybrane przez nich środki wyrazu, są nader różnorodne. Zasadniczo 
preferowali nurt geometrii i konstruktywizmu. Jednak ten rodzaj wyob-
raźni nie miał decydującej przewagi40. Często występowała tu osobliwa 
fi guratywność o skłonnościach surrealnych i wielowątkowej warstwie 
skojarzeniowej. Specyfi ka tej sztuki polega też na często obecnym 
w niej czynniku humoru, czasem czarnego, a niekiedy nawet okrutne-
go. Tylko z rzadka jest to sztuka o wymowie politycznej. Nie jest też 
naznaczona klimatem pesymizmu. Zajmuje się wielorodną problematy-
ką, często komentującą (jak u Rabina i Zwieriewa) powszedniość ludz-
kiego życia, rzadziej sięgającą do podstawowych pytań egzystencjal-
nych, dotyczących czy to losu człowieka, czy porządku wszechświata. 
Nie jest to więc sztuka walcząca, ale sztuka refl eksyjna. Tak w języku 
przekazu, jak w tej refl eksyjności dotknięta jest najczęściej swoistym, 
słowiańskim liryzmem czy melancholią. Jednakże oprócz tych najo-
gólniejszych cech trudno znaleźć dla twórczości rosyjskich awangar-
dystów wspólny mianownik. Każdy z nich buduje własną wizję świata.

Zmysł estetyczny Amalrika, wyczulony na piękno i ponadczasowe 
przesłanie sztuki, musiał odczuć jako dysonans zakłócenie porządku 
rzeczy, stałą obecność w państwie sowieckim wytworów realizmu so-
cjalistycznego, zwłaszcza w formie prymitywnych plakatów i zdobią-
cych je napisów. Te przedziwne twory myśli, albo raczej bezmyślności 
ludzkiej, dysydent spotyka w różnych miejscach, czasem zupełnie nie-
nadających się do eksponowania ideałów komunizmu: „Nad wejściem 
[więzienia w Butyrkach – K.D.] wisiał plakat, który wówczas wydał mi 
się komiczny: «Na wolność – z czystym sumieniem!»” (s. 69). Dzię-
ki tego typu plakatowi, wykorzystywanemu w celach agitacyjnych, 

39  Por. Награждены Оскаром Рабиным, „Независимая газета” 2007, Nr 21, 
s. 5.

40  Zob. więcej: B. Kowalska, „Sztuka buntu”. Malarstwo drugiej awangardy ro-
syjskiej …, op.cit., s. 2.
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władza dotrzeć mogła do niezwykle szerokiej rzeszy odbiorców, za-
chowując przy tym przystępną i czytelną dla przeciętnego obywatela 
formę przekazu. Plakat okazał się najsilniejszą bronią socjalistycznej 
propagandy. Łatwiejszy w transporcie, a przede wszystkim tańszy niż 
fi lm, stał się częścią codziennego życia mieszkańców Związku Radzie-
ckiego41. Tak oto pisano o tym zjawisku w gazecie „Правда”: „Z okazji 
Tygodnia Obrony moskiewski komitet Rosyjskiej Partii Komunistycz-
nej opublikował plakaty rozpowszechnione obecnie na ścianach, ogro-
dzeniach i tramwajach miasta. Plakaty zawierają slogany drukowane 
w formie dużych, kolorowych liter, które łatwo przyciągają wzrok. (...) 
W sumie zostało opublikowanych 375 tysięcy plakatów”42. Szacuje się, 
iż standardowy plakat drukowany był w ilościach dochodzących nawet 
do kilkuset tysięcy43. Dzięki temu stawał się dla współczesnych mu lu-
dzi łatwo dostępnym medium. 

Plakat radziecki powinien się wyróżniać pod względem kolorystyki, 
kompozycji, rysunku oraz przekazu ze względu na swoją nadrzędną (do 
estetycznej) funkcję polityczną. Techniki artystyczne oraz środki wyra-
zu plastycznego są wybierane przez twórcę w taki sposób, żeby uwy-
puklić przesłanie propagandowe. Zwróćmy w związku z tym uwagę na 
opis więziennego spacerniaka przytoczony przez Amalrika: „(...) rosło 
tam jedno drzewo, a na murze wisiały dwa plakaty. Na jednym zmęczo-
na kobieta, ubrana w długą sukienkę modną w latach czterdziestych, 
siedziała, przyłożywszy chusteczkę do oczu, w biednym, przez kogoś 
splądrowanym pokoju, a nad nią widniał napis: «Złodziej niesie smu-
tek ludziom pracy». Na drugim taka sama kobieta, w niemal identycz-
nej pozie, siedziała przy stole, zamiast chusteczki jednak trzymała list, 
a obok niej stał tyczkowaty chłopiec. Napis głosił: «Twoja rodzina cze-
ka na ciebie»” (s. 136). W plakacie zatem sensem nie jest osiągnięcie 
mistrzostwa stosowanej techniki artystycznej lub estetyczny zachwyt 
odbiorcy, lecz maksymalne wzmocnienie propagandowej treści dzieła. 

Ważną kwestią związaną z analizą dzieła sztuki (w tym wypadku 
plakatu, czyli przedstawienia typowego dla sztuk wizualnych) jest kwe-

41  http://www.panorama-miast.com.pl/28/html/plakat.htm, s. 3.
42  Cyt. za: О. Савостюк, Б. Успенский, Советский политический плакат, 

Москва 1984, s. 6.
43  S. Pack, Film Poster of the Russian Avant-Garde, Cologne 1995, s. 15.
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stia autora plakatu oraz jego roli w procesie powstawania dzieła sztuki. 
Jak pisze Waldemar Baraniewski: „Zwalczano wszelkie oznaki indy-
widualnego stylu artysty, rozumianego jako burżuazyjny przeżytek. 
Stąd zrodziła się idea zbiorowego, kolektywnego malowania obrazów, 
unieważniająca indywidualną rolę artysty”44. Realizm socjalistyczny 
elementy typowe dla tworzenia dzieła sztuki, takie jak kontrola i mece-
nat, przekształcił w taki sposób, że artysta plastyk stał się bezwolnym 
narzędziem przekazu propagandowego. 

Twórcy prac mieli często za zadanie zilustrować hasło propagando-
we lub stworzyć pracę na zadany im odgórnie temat. W taki oto spo-
sób opisał ten proces Amalrik: „Zarządzająca klubem, moja znajoma, 
w ogóle nie interesowała się tym wiejskim przybytkiem i do klubu 
prawie nie przychodziła. Cała jej praca polegała na tym, że zgodnie 
z zaleceniami z rejonu pisała hasła typu: «Mechanicy! Walczcie o ter-
minowy zbiór urodzaju, o zbiór urodzaju bez strat!». Hasła te pisała 
niezgrabnymi literami, mydłem, na skrawkach czerwonego materiału 
i wywieszała w różnych miejscach wsi w celu wzbudzenia entuzjazmu 
kołchoźników. W taki sam sposób tworzyła „bojowe notatki” na spe-
cjalnie wydrukowanych arkuszach z rysunkiem przedstawiającym pro-
fi l kołchoźnicy i kołchoźnika na tle lecącego sputnika” (s. 174). Pierw-
szym, bezpośrednim odbiorcą plakatu propagandowego był zatem widz 
– obywatel niezmierzonych przestrzeni imperium radzieckiego. Plakat 
jest taką formą przekazu, która nie wymaga skupienia lub zaangażowa-
nia w odbiór. Jest umieszczony w takim miejscu, żeby widz bez wysił-
ku i trudu mógł odczytać jego przesłanie.

Plakat radziecki może być również przedstawiany, zgodnie z defi ni-
cją kiczu, jako „sztuka szczęścia”: „Kicz – to zjawisko patologiczne, to 
połączenie przerostu i niedowładu, rak na ciele sztuki. Badacze sztuki 
stoją wobec niego bezradni. Operują niezwykle bogatym i precyzyjnym 
językiem, na który składają się dziesiątki tysięcy słów odpowiadają-
cych w sposób ścisły motywom i pojęciom. Otóż wobec kiczu język 
ten zawodzi, bo kicz – trzeba sobie uświadomić tę podstawową tutaj 
prawdę – nie jest stylem ani kierunkiem w sztuce, jak gotyk, barok, 
impresjonizm, futuryzm etc. Kicz – to zjawisko ponadstylowe, między-

44  W. Baraniewski, Sztuka a systemy totalitarne, Warszawa 1996, s. 194.
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stylowe. Można by powiedzieć, że rodzi się on – jak rak – w zaburze-
niu w zapisie genetycznym, w wyniku którego powstaje inna struktura 
zapisu, pęczniejąca w inną tkankę”45. Styl socjalistyczny w sztuce był 
przepełniony elementami, które współczesnemu odbiorcy mogą się 
wydawać nie tylko kiczowate, lecz wręcz groteskowe. 

Plakat całkowicie wpisywał się w zaplanowaną jeszcze przez Leni-
na politykę propagandową partii bolszewickiej. Pozytywne (zdaniem 
władz) cechy plakatu dawały szansę błyskawicznego wdrożenia wśród 
mas założeń tzw. polityki kulturalnej, ponieważ dzięki nim idee partii 
mogły być z łatwością przekazane społeczeństwu. Z tych też powodów 
plakaty miały w drukarniach bezwzględne pierwszeństwo, a na każdym 
z nich widniała inskrypcja głosząca, że „każdy, kto zrywa lub zakleja 
plakat, popełnia akt skierowany przeciwko Rewolucji”46.

Ciągłość w istnieniu socrealizmu, wprowadzonego ofi cjalnie do 
kultury w 1932 roku, a więc za czasów Stalina, jest jeszcze jednym do-
wodem na to, iż fi zyczna śmierć Generalissimusa nie stała się końcem 
tragedii. Duch Stalina pozostał bowiem na długo w umysłach i świado-
mości ludzkiej. Najbardziej dziedzictwo to przejawiło się w systemie 
penitencjarnym ZSRR, któremu wiele miejsca poświęcono również 
w Niechcianej podróży na Syberię.

Amalrik – świadek i jednocześnie ofi ara komunistycznych zbrodni, 
ze skrupulatnością zawodowego etnografa przedstawia proces prowa-
dzący do zesłania: areszt, rewizje, śledztwo, etap, uwięzienie. Dodaj-
my, iż w drugiej części wspomnień Notatki dysydenta, również na włas-
nym przykładzie, dokona prezentacji mechanizmu działania łagrów. 
Podobną metodę zastosował w swej wiekopomnej epopei łagrowej 
Sołżenicyn, stąd utwór Amalrika bez zbytniej przesady można nazwać 
pomniejszoną, jednostkową wersją Archipelagu GUŁag w odniesieniu 
do warstwy fabularnej, ale z pominięciem zestawień w sferze stylistyki 
i poetyki.  Procedury karne, więzienna „droga przez mękę” zostały też, 
jak wiadomo, opisane w memuarach m.in. Jewgienii Ginzburg Stro-
ma ściana (Крутой маршрут), Jekatieriny Olickiej Moje wspomnie-
nia (Мои восломинания) czy Anatolija Marczenki Moje świadectwa 

45  A. Moles, Kicz czyli sztuka szczęścia, Warszawa 1978, s. 8.
46  О. Савостюк, Б. Успенскиий, op.cit., s. 7.
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(Мои показания). Rola ich jest nieoceniona. Pamiętniki łagierników 
i więźniów wydane po chruszczowowskiej odwilży wywarły ogromny 
wpływ na wiedzę zwykłych ludzi o losach ich rodzin w okresie sta-
linowskim. Po części wpłynęły one nawet na pamięć ofi ar o swoich 
przeżyciach. Jak bowiem dowiedli psychoanalitycy, ludzie, którzy 
wiele przeszli, skłonni są wymazywać z pamięci część tych przeżyć47. 
Ich pamięć jest wybiórcza, uporządkowana wedle szeregu niespójnych 
epizodów, a nie chronologicznie. Tak więc, próbując odtworzyć koleje 
swego życia, mają oni skłonność, zwłaszcza gdy z powodu podeszłe-
go wieku część ich wspomnień się zatarła, wypełniać luki w pamięci 
szczegółami z lektur lub zasłyszanych opowieści innych ludzi o podob-
nych doświadczeniach. Z drugiej strony, ofi ary represji często niezbyt 
jasno rozumiały własne doznania, brakowało im bowiem ram pojęcio-
wych i nie znały politycznego tła48. Tym chętniej więc zastępowały 
swoje chaotyczne i fragmentaryczne wspomnienia spójnymi i jasnymi 
relacjami z książek.   

Od wymienionych wyżej utwór Amalrika różni się umiejętnością 
zachowania dużego dystansu wobec tragicznych w swej wymowie wy-
darzeń, nałożenia tłumika uczuciowego na to, co opowiadane. Nie jest 
to jednak powściągnięcie emocji w manierze Szałamowa. Autor Nie-
chcianej podróży... wzbogaca bowiem swój wywód dużą dozą ironii, 
rozumianej w tym wypadku jako kategoria estetyczna i fi lozofi czna, 
odpowiadająca takiemu stosunkowi do rzeczywistości, który rozpozna-
je w niej przede wszystkim splot nieprzezwyciężalnych sprzeczności, 
skłóconych dążeń i konfl iktowych racji, będąc sposobem zdystansowa-
nia się podmiotu wobec tych przeciwieństw, ujawnienia ich i opano-
wania przez twórczość49. Dzięki tak rozumianej ironii dzieło Amalrika 
zyskuje obiektywizm i wiarygodność. 

Więziennictwo radzieckie zostało przedstawione w sposób lapidar-
ny, ale niezwykle klarowny i konkretny. Amalrik był zdania, że w tego 
typu wspomnieniach innej metody nie można było zastosować. Zgadza 

47  Zob. V. Skultans, The Testimony of Lives: Narrative and Memory in Post-Soviet 
Latvia, Londyn 1998, s. 21–34.

48  O. Figes, op.cit., s. 538.
49  Por. Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1988, 

s. 204.
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się to z ustaleniami zachodnich badaczy tej problematyki: „Specjalne-
mu prelegentowi przydałby się poetycki talent Dantego lub malarskie 
mistrzostwo Hieronima Boscha, żeby przedstawić piekielne warunki, 
z którymi można się było zetknąć w tych więziennych celach (...). Su-
rowe, więzienne warunki zabijają ludzką godność”50.

W czasach opisywanych przez Amalrika, gdy minęła chwilowa 
i utopijna odwilż, machina radzieckiego systemu represji była z powro-
tem w pełnym ruchu. Co prawda nie chwytano już ludzi na ulicach i nie 
wtrącano do więzień bez podania powodu, dokonywano już bowiem 
formalnych aresztowań, przeprowadzano dochodzenia, a wyrok zapa-
dał po procesie sądowym. Mimo to „zbrodnie”, za które ludzi areszto-
wano, stawiano przed sądem i skazywano, były najczęściej nonsensem, 
a procedury śledcze i sądowe absurdalne, jeśli nie surrealistyczne51. 
Stąd usilne szukanie dowodu winy Amalrika, sztuczne preparowanie 
tych dowodów, chęć ucieczki obwinionego i jego powroty do placów-
ki milicji bądź KGB – wszystko to przypomina lunatyczne błądzenie 
Józefa K. po labiryntach totalitarnego państwa, naszkicowanego przez 
Franza Kafkę w jego Procesie. 

Metody dokonywania aresztowań były liczne i różnorodne, tak jak 
ofi cjalne ich przyczyny. Tak więc Amalrik otrzymywał wiele sygnałów 
ostrzegawczych: ustawicznie wzywano go na przesłuchania, grożono 
pobiciem, śledzono, z najrozmaitszych powodów utrudniano życie 
jemu i jego ojcu. Stosowano też swoisty „test na wytrzymałość”: wzy-
wano nagle do więzienia, kazano czekać w niepewności do trzeciej nad 
ranem, przesłuchiwano, po czym zwalniano do domu. Jednak gdy wy-
chodził z przesłuchania, cały czas jeździł za nim samochód, a podsta-
wieni „świadkowie” uprzykrzali krótkie chwile odpoczynku. Chodziło 
oczywiście o wykorzystanie możliwości psychicznego złamania czło-
wieka już na początku złowieszczych procedur. Wydaje się, że władze 
celowo i świadomie zmieniały taktykę aresztowań, zabierając niektó-
rych ludzi z domu, innych z pracy, niektórych z urzędów, a jeszcze 
innych z pociągu. Złagodzenie polityki terroru pozbawiło KGB części 
władzy, ale wciąż miał on do dyspozycji szereg drakońskich środków 

50  Л. Пьячентини, Российские тюрьмы: взгляд с Запада, http://www.polit.ru/
institutes/2009/07/07/prison.html, s. 3.

51  Por. A. Applebaum, Gułag, tłum. J. Urbański,  Warszawa 2005, s. 137.
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represyjnych, a system inwigilacji, przed którym nic nie można było 
ukryć, budził nadal lęk w każdym, kto ośmielił się myśleć, mówić lub 
działać w sposób uważany za antyradziecki. 

Aresztowaniu towarzyszyła zazwyczaj rewizja. Dbano o to, by 
podczas tej ostatniej uczestniczyli cywilni „świadkowie”, jak również 
„przyjaciel domu”, pozostający, jak łatwo się domyślić, na usługach or-
ganów bezpieczeństwa. Podczas jednej z takich rewizji z domu Amalri-
ka zabrano ikony, obrazy malarzy awangardowych, rękopisy jego sztuk 
dramatycznych i tomik wierszy. A wszystko to działo się w obecności 
świadczących przeciw niemu sąsiadów i pozornie życzliwego, w isto-
cie jednak sprzedajnego, stróża. 

O ile radzieckie metody aresztowań sprawiały czasami wrażenie 
niemal nieprzewidywalnych, o tyle zrytualizowana sekwencja czynno-
ści następujących po samym aresztowaniu była w zasadzie niezmienna, 
co zauważa m.in. Anne Applebaum52. Bez względu na to, jak zatrzy-
many dotarł do bramy więziennej, od chwili, gdy już ją przekroczył, 
mógł niemal z całą pewnością przewidzieć dalszy bieg wypadków. 
Rejestracji, sfotografowania i pobrania odcisków palców uwięzionego 
dokonywano z reguły na długo przed przedstawieniem mu przyczyny 
aresztowania i poinformowaniem, co go czeka. Jeśli zatrzymany do-
stał się do któregoś z głównych więzień miejskich, czekała go drobiaz-
gowa, prowadzona w kilku etapach rewizja osobista. Funkcjonariusze 
uczuleni byli na to, iż „wróg” może popełnić samobójstwo, by zataić 
szczegóły swej przestępczej działalności. W konsekwencji aresztantów 
pozbawiano guzików, pasków, sprzączek, sznurowadeł i innych przed-
miotów, które mogłyby potencjalnie posłużyć jako samobójcze narzę-
dzie53. Traktowanie więźnia nowicjusza było rutynowe, mechaniczne 
i wyglądało niemal tak samo na przestrzeni istnienia ZSRR. Porównaj-
my w związku z tym poniżające procedury aresztowania Babla w 1939 
roku i tożsame z nimi metody aresztowania Amalrika w połowie lat 
sześćdziesiątych XX wieku: „W tym samym czasie rewizji poddany 
został sam Babel. Zabrano mu dokumenty i klucze do mieszkania, nie-

52  Ibidem, s. 145.
53  M. L. Amis, Show Trial. The Left in the Dock, „New Statesman” 2002, 2 

września, s. 12–15.
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zbędne drobiazgi: pastę do zębów, krem do golenia, szelki, podwiązki 
do skarpetek, mydelniczkę, gąbkę i, jak wynika ze spisu załączonego 
do akt sprawy, «zniszczony pasek od starych sandałów». (...) Później 
Babla sfotografowali, zdjęli odciski palców, kazali wypełnić ankietę”54. 
A oto urywki notatek Amalrika: „Wypełniliśmy specjalne formularze 
z prośbą (!) o zameldowanie nas w więzieniu (...) Kazano nam oddać 
dokumenty, pieniądze, zegarki i klucze (...) po dwóch, trzech, prowa-
dzili nas na strzyżenie; strzygł do gołej skóry stary zek z obsługi wię-
ziennej, a stąd wzywano nas do fotografa. Następnie zdejmowano od-
ciski palców” (s. 69–70).

Jeszcze bardziej poniżające były, połączone z rewizją osobistą, 
oględziny lekarskie. Tym razem dokonamy zestawienia wspomnień 
Amalrika z tym, co zanotował Sołżenicyn w Kręgu pierwszym (В кругу 
первом). Amalrik pisze: „Całe oględziny polegały na tym, że podcho-
dziliśmy do pielęgniarki (...) i spuszczaliśmy spodnie do kolan. Mój 
młody wygląd wywołał w niej pewne podejrzenia, więc zajrzała mi do 
odbytu” (s. 69). Sołżenicyn tak przedstawia tę procedurę: „Jak przy kup-
nie konia wraził Innocentemu nieczyste palce do ust, zajrzał za jeden 
policzek, potem za drugi, następnie odciągnął mu dolne powieki, a gdy 
przekonał się, że pod językiem, w workach policzkowych i pod powie-
kami Innocenty niczego nie ukrył, twardym ruchem podbił mu głowę 
tak, żeby światło zajrzało do nozdrzy...”55. Po takim „sprawdzeniu”, 
„oględzinach” człowiek zatracał swą indywidualność, niepowtarzal-
ność, stawał się trybikiem w wielkim mechanizmie państwa. Słusznie 
Witalij Szentalinski zauważa: „To wszystko było dokładnie przemyśla-
ne: zdzierano z człowieka ubranie, pozbawiano go tego wszystkiego, co 
mogło stanowić więź z dawnym światem, sposobem życia, z rodziną, 
po to, by uczynić go bezradnym i bezwartościowym: kimże ty jesteś, 
niedomyty i nieogolony, w opadających spodniach, spadających z nóg 
butach, czymże jesteś wobec potęgi wielkiego mocarstwa?”56.

Metoda polegająca na wywołaniu szoku u oskarżonego miała kon-
kretne uzasadnienie psychologiczne. Jej celem było nie tylko poniże-

54  W. Szentalinski, Wskrzeszone słowo. Z „archiwów literackich” KGB, tłum. 
M. Kotowska,  Warszawa 1996, s. 32–33.

55  A. Sołżenicyn, Krąg pierwszy, tłum. J. Pomianowski, Warszawa 1996, s. 646.
56  W. Szentalinski, Wskrzeszone słowo..., op.cit., s. 32.
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nie, ale i wskazanie, że uwięziony jest całkowicie odcięty od wpływów 
świata spoza krat, że jest istotą pozbawioną wartości i skazaną na po-
gardę ze strony innych. Stając się wyrzutkiem z komunistycznego raju, 
więzień stawał się jednocześnie „innym”, „obcym”, a więc wrogiem. 
I tylko od samego osadzonego w celi zależało, jak szybko otrząśnie się 
z tego szoku, jak szybko, choćby prawem mimikry, przystosuje się do 
warunków więziennych. Im prędzej następował proces oswajania no-
wych okoliczności, tym łatwiej było później zekowi przyzwyczaić się 
do życia w łagrze czy na zesłaniu. Różne były sposoby radzenia sobie 
z przezwyciężeniem szokowej reakcji w odniesieniu do fi zycznego znie-
wolenia. Amalrik codziennie uprawiał gimnastykę i uczył się na pamięć 
fragmentów książek wypożyczonych z więziennej biblioteki. W podob-
ny sposób radził sobie z więziennym stresem Bukowski – uczył się an-
gielskiego i rysował zamek-labirynt, będący symbolem jego wolności, 
jego wewnętrznego świata, do którego „zapraszał” nielicznych. 

Kolejnym traumatycznym przeżyciem były przesłuchania. Ich ce-
lem, co oczywiste w totalitaryzmie, a paradoksalne w państwie prawa 
i sprawiedliwości, nie było dotarcie do prawdy, wyjaśnienie przyczyn 
przestępstwa, czy też zebranie materiału dowodowego. Przesłucha-
nie miało złamać człowieka psychicznie i zmusić go do złożenia fał-
szywych zeznań, do spreparowania dowodów świadczących przeciw 
pojmanemu. Więzień zaczynał się czuć jak zwierzę w klatce i często 
bywało, że przyswajał sobie reguły gry zaproponowane przez opraw-
ców. Jak piszą znawcy problemu, „najbardziej istotną konsekwencją 
śledztwa i przesłuchań było piętno psychiczne, jakie pozostawiały na 
aresztowanym (...) Był on w jakiejś mierze «przygotowywany» do no-
wego życia w charakterze niewolnej siły roboczej. Dowiadywał się, że 
nie ma żadnych praw ludzkich, że pozbawiono go nie tylko prawa do 
uczciwego procesu, lecz nawet prawa do uczciwego przesłuchania”57.  

Aresztowanie i śledztwo wyczerpywały uwięzionego, spowodo-
wany nimi szok czynił go uległym, bezradnym i zdezorientowanym. 
Radziecki system więzienny, w którym ludzi przetrzymywano nieraz 
długo po zakończeniu śledztwa, wywierał niszczący wpływ na ich stan 
ducha. Permanentna niepewność co do swego losu pogłębiana była po-

57  A. Applebaum, op.cit., s. 157.
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nadto warunkami, jakie panowały w więzieniach. I tu, tak jak w całym 
państwie, istniały szczegółowe, paradoksalne rozporządzenia, jak np. 
ściśle określony rozmiar paraszy (wiadra na ekskrementy), inny dla 
kobiet, a inny dla mężczyzn. Mimo tych – doprowadzonych do absur-
du i śmieszności w swej szczegółowości – wytycznych, poszczegól-
ne więzienia znacznie się od siebie różniły, co zwykle zależało od ich 
lokalizacji. Więzienia prowincjonalne (Amalrik wskazuje tu przede 
wszystkim Tomsk) były z reguły brudniejsze, za to dyscyplina panowa-
ła w nich mniej rygorystyczna, w moskiewskich było czyściej, ale za to 
nieporównanie surowiej. 

Więzienne cele były niewielkie, przepełnione. Trudno tu nawet 
mówić o zachowaniu jakiejkolwiek dozy prywatności. Ograniczenie 
przestrzeni fi zycznej pogarszało stan psychiczny więźnia. Brak pod-
stawowych zasad higieny upokarzał i poniżał ludzką godność. Amalrik 
w następujący sposób przedstawił jeden z prowincjonalnych izolato-
rów: „Cela miała szesnaście metrów i maleńkie zakratowane okienka 
pod sufi tem naprzeciw drzwi. Większą jej część zajmowały jednolite 
prycze, tworzące coś na wzór podium, tak że pozostawało tylko wąskie 
przejście między tym podium a ścianą, w której były drzwi. Na pry-
czach tych, nawiasem mówiąc, nie położyłbym się: chodzono po nich 
w brudnych butach, były całe w błocie. Oprócz tego z celi niechętnie 
wypuszczano do ubikacji, więc wszyscy sikali w kącie za ścianą, a pi-
jani wprost na prycze, które pokrywały się kałużami moczu. Zapach był 
nie do zniesienia...” (s. 41).  

I tak zły stan psychiczny osadzonych pogłębiała jeszcze więzienna 
rutyna: nędzne śniadanie, obiad – zupa z jakiś odpadków, kaszy albo 
zgniłej kapusty, kolacja – taka sama zupa. Obowiązkowe (stąd nieprzy-
noszące przyjemności) przechadzki po spacerniaku. Pod wieczór – dłu-
ga wędrówka do toalety. Raz na dziesięć dni – łaźnia. Przez resztę czasu 
więźniowie szeptali między sobą, siedzieli na pryczach, czasem (z cze-
go skwapliwie korzystał Amalrik) czytali książki. Więźniom nie wolno 
było spać w dzień. Nie lepiej działo się nocą: „pod wieczór zapalała się 
lampka pod sufi tem. Świeciła do rana. Jej światło bardzo przeszkadza-
ło: żeby zasnąć, musiałem zakrywać oczy ręcznikiem” (s. 73). 

Następnym stadium więziennej tułaczki był etap, transport więź-
niów od jednego przystanku (izolatora) do drugiego, by w końcu do-
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trzeć do stacji docelowej (zesłanie bądź łagier). Każda taka podróż była 
gwałtownym skokiem w nieznane, oddalającym od współwięźniów 
i oswojonych, mimo że bardzo nędznych, warunków życia. Co gorsza, 
proces przerzucania ludzi z jednej placówki do drugiej był bardzo wy-
czerpujący psychicznie i okrutny. „Etap” to jeden z najtrudniejszych do 
wyjaśnienia aspektów funkcjonowania Gułagu.

Nazwa „etap” wywodzi się stąd, że długie transporty odbywały się 
najczęściej właśnie etapami, podróż nie była jednolita, lecz dzieliła się 
na odcinki, w rezultacie czego do stacji docelowej można było przybyć 
nawet po kilku miesiącach. Zeków dowożono na dworzec ciężarówka-
mi. Pojazdy te („milicyjne suki” – ros. черный ворон) podzielone były 
na szereg małych klatek. Każda klatka przeznaczona była dla jednego 
więźnia. Amalrik szczegółowo opisuje jedną z takich, trwających cały 
dzień, „wycieczek” po Moskwie: ciężarowy furgon był załadowany 
ludźmi do granic możliwości, rozmontowano szczeble klatek, ale i tak, 
z braku miejsca, zatrzymani stali ciasno stłoczeni jeden przy drugim, 
nie było czym oddychać, brakowało tchu. 

Na stacji kolejowej umieszczano zeków w dobrze zabezpieczonym 
wagonie. Amalrik przewożony był tzw. stołypinką – wagonem nazwa-
nym tak ironicznie od nazwiska jednego z carskich ministrów reforma-
torów, który podobno taki wehikuł osobiście zaprojektował58. Również 
tu łamano prawo do intymności człowieka. Wiązało się to zwłaszcza 
z fi zjologiczną stroną funkcjonowania organizmu ludzkiego. Na za-
łatwienie potrzeb naturalnych przeznaczona była odpowiednia pora, 
która i tak często nie była przestrzegana przez bezlitosnych konwo-
jentów. Amalrik zanotował: „wypróżnić się wyprowadzali nas cztery 
razy dziennie, jednego za drugim; nazywało się to odpowiednio «iść 
za małą» albo «dużą potrzebą». W ubikacji także znajdowało się za-
kratowane okno, drzwi nie wolno było zamykać. Wody w umywalce 
nie było, więc nie można było nawet umyć rąk. Zakazane mieliśmy sie-
dzieć tu długo: przez ubikację musiał przejść w jak najkrótszym czasie 
cały wagon” (s. 119). 

Najgorszą torturą nie był jednak tłok, kłopoty z sanitariatami, czy 
nawet dojmujący wstyd. Więźniom dokuczał brak jedzenia, a przede 

58  Ibidem, s. 172.
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wszystkim wody. Nieraz otrzymywano tylko jeden niewielki kubek 
wody dziennie. Było to uciążliwe zwłaszcza latem, przy panujących 
wówczas upałach. Przewożonych karmiono zazwyczaj słonymi ryba-
mi, toteż niemożność pokonania pragnienia stawała się dla więźniów 
fi zycznym niemal cierpieniem: „Po zjedzeniu śledzia wszystkim chcia-
ło się pić. Konwojenci od czasu do czasu wieszali na kratach małe po-
jemniki z ciepłą, brudną wodą, której i tak nie wystarczało na długo” 
(s. 119).

Wśród więźniów spotkanych na etapie Amalrik wyróżnia kilka ka-
tegorii. Obok rozprowadzających narkotyki, pedofi lów, „szkodników”, 
znajdują się tu również aresztowani za tzw. przestępstwa gospodarcze: 
dyrektorzy, księgowi, inżynierowie, oskarżeni o nadużycia i defrauda-
cje. Ich wykroczenia wskazują na czasy kleptokracji, które w okresie 
rządów Breżniewa osiągnęły swe apogeum. Nacjonalizacja wszystkich 
sfer życia, leninowska u swych początków „ekspropriacja ekspropria-
torów”, hasła o likwidacji własności prywatnej, o wspólnocie wszyst-
kiego w państwie robotników i chłopów – doprowadziły do głębokich 
zmian w świadomości ludzkiej. Okazało się, iż jedyną możliwą zasa-
dą równości w ZSRR może być równość w nędzy, a upaństwowienie 
majątku kazało ludziom wierzyć, że to, co wszystkich, jest w istocie 
niczyje. Prowadziło to nie tylko do braku poszanowania dla wspólnych 
dóbr, ale przede wszystkim do kradzieży. Centralizacja gospodarki, 
wszechwładne rządy planifi kacji, gdyby przestrzegane były zgodnie 
z założeniami, z pewnością doprowadziłyby do rychłego upadku eko-
nomii radzieckiej. Zapobiegło temu istnienie „szarej strefy”, „drugiej 
ekonomii”, charakteryzującej się w okresie pochruszczowowskim dużą 
dynamiką rozwoju59. 

Historia czarnego rynku jako instytucji sięga, co podkreślono 
uprzednio, najwcześniejszych czasów władzy radzieckiej, kiedy to nie-
ofi cjalny rynek był niezbędny do wyżywienia kraju w katastrofalnych 
latach wojny domowej. Szara strefa, mimo niebezpieczeństw, istniała 
w dalszym ciągu w czasach Stalina60. Jednak dopiero za Chruszczowa 
wyłoniła się, mniej więcej stała i niemal tolerowana, druga ekonomia 

59  G. Grossman, The Second Economy: Boon or Bane for the Reform of the First 
Economy,  New York 1989, s. 211.

60  M. Malia, op.cit., s. 404.
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jako niezbędne uzupełnienie planu centralnego: ludzie wyzwolili się 
częściowo z więzów strachu, a państwo nie mogło zaspokoić potrzeb 
konsumpcyjnych pobudzonych przez własną politykę. Tak więc praca 
na kilku posadach jednocześnie, praca „na lewo”, defraudacja i speku-
lacja kwitły, dobrze się wiodło również ludziom ofi cjalnie nigdzie nie-
zatrudnionym, którzy przypuszczalnie żyli z tych interesów. Praktyki te 
szerzyły się w takim stopniu, że Chruszczow wprowadził karę śmierci 
za niektóre z nich; sam fakt, że czasami ją wykonywano, może świad-
czyć o skali i zuchwałości tej strefy. Za Breżniewa natomiast stała się 
ona prawdziwą podporą systemu.

Mający swoje korzenie w czasach wczesnoradzieckich podział na 
więźniów politycznych i pospolitych (błatniaków, szemranych) znalazł 
swe odzwierciedlenie i we wspomnieniach Amalrika. W okresie pre-
zentowanym w książce dały się zauważyć dwie tendencje we wzajem-
nych układach „politycznych” i „pospolitych”. Po pierwsze, nie istniały 
już tak ostre antagonizmy między tymi dwiema grupami, jak to uka-
zano na przykład w utworze Kanał Białomorskobałtycki. Historia bu-
dowy, powstałym pod redakcją wspierających bolszewików Maksyma 
Gorkiego, Leopolda Awerbacha i Siemiona Firina61. Nie jest to jeszcze 
stan szczególnej symbiozy, współpracy błatniaków i politycznych, jaki 
zaprezentuje Bukowski w I powraca wiatr..., ale już dają o sobie znać 
wyrazy sympatii knajaków w stosunku do skazanych na mocy paragra-
fu 58. Druga tendencja to faworyzowanie więźniów pospolitych przez 
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Mordercy, gwałciciele, wła-
mywacze nadal postrzegani są jako element socjalnie bliski, dający 
się resocjalizować, łatwo poddający się obróbce, czyli transformacji 
w homososa. Przykładem może tu służyć kryminalista obdarzony zna-
mienną ksywą Puszkin. Sędzia chełpi się, iż to dzięki niemu Puszkin 
skończył szkołę podstawową i może powrócić do normalnego życia. 
Takie postępowanie przedstawiciela prawa budzi zdziwienie Amalrika, 
gdyż większość obywateli radzieckich po odbyciu kary nie tylko nie 
otrzymywała znikąd pomocy, ale narażona była na popełnianie kolej-
nych przestępstw, tym razem już wymuszonych przez sytuację. Stąd 

61  Na ten temat zob. więcej: M. Heller, Świat obozów koncentracyjnych a literatu-
ra sowiecka, tłum. M. Kaniowski, Paryż 1984.
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konkluzja Amalrika: „wydaje mi się, że system nieustannej  administra-
cyjno-sądowej presji wytwarza u ludzi, którym raz powinęła się noga, 
świadomość beznadziejności i krok za krokiem sam popycha ich ku 
coraz poważniejszym uczynkom łamiącym prawo” (s. 196). 

Opis aresztowania, więzienia, śledztwa „etapu”, a w dalszej ko-
lejności procesu sądowego i oskarżenia skłania Amalrika do podjęcia 
refl eksji o radzieckim prawie, prawnikach i, ogólnie rzecz biorąc, ra-
dzieckim wymiarze sprawiedliwości. Temat ten i problematyka z nim 
związana stanowią, co nietrudno dostrzec, swoisty łącznik pomiędzy 
wszystkimi dysydentami. Przypomnijmy, iż podstawową, wyjściową 
tezą ruchu demokratycznego było wezwanie do poszanowania prawa, 
ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania praw człowieka. Idea 
tych ostatnich ma źródła biblijne, judeochrześcijańskie, choć pewne 
elementy zapożycza również z myśli antycznej: greckiej i rzymskiej. 
Nie jest wszak przypadkiem, że pojęcie osoby pojawiło się właśnie na 
obszarze kultury greckiej, mianowicie teatru. Platon i Arystoteles ak-
centowali potrzebę harmonijnej relacji pomiędzy państwem-miastem 
a obywatelem, przyznając temu ostatniemu wiele istotnych uprawnień, 
jednakże status pełnoprawnego obywatela przyznali tylko ludziom 
wolnym, odmawiając elementarnych praw niewolnikom. Imperium 
rzymskie kontynuuje humanizm grecki, łącznie z jego ograniczenia-
mi62. W sposób radykalny zmienia priorytety Biblia63, przyznając czło-
wiekowi prymat przed państwem. Kwestię tę regulują także nowożytne 
dokumenty prawne: Deklaracja praw człowieka i obywatela (1789) 
oraz dokumenty współczesne: uchwalona przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych Deklaracja praw człowieka (1948), której uzupełnie-
niem są Pakty praw człowieka (1966). Przestrzeganiu praw człowieka 
służy też Komisja Praw Człowieka działająca przy ONZ, a także orga-
nizacje typu Amnesty International. Najistotniejsze w tej kwestii są jed-
nak rozstrzygnięcia prawne podejmowane przez poszczególne państwa 
i wewnątrz tych państw regulowane. 

Związek Radziecki, nazywany państwem bezprawia, miał, co pod-
kreśla Amalrik, własną, logicznie sporządzoną konstytucję, podlega-

62  Por. J.M. Aubert, Le droit roman dans l’oeuvre de saint Thomas,  Paris 1955, 
s. 74.

63  S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys fi lozofi i społecznej, op.cit., s. 146.
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jącą przez lata wielu uzupełnieniom i innowacjom. Pierwszą, chrono-
logicznie rzecz ujmując, była ustawa zasadnicza z 1924 roku, mająca 
charakter federalny64. Druga, stwierdzająca m.in., iż wszyscy obywa-
tele Związku Radzieckiego mają równe prawa, powstała w 1936 roku. 
Była to tzw. konstytucja stalinowska i na nią właśnie powoływali się 
rosyjscy dysydenci. Kolejna wersja konstytucji (przed zmianami w do-
bie pieriestrojki) narodziła się w 1977 roku.     

W ustawie zasadniczej z 1936 roku znalazł się następujący zapis 
oznaczony jako artykuł 125: „Zgodnie z interesami ludu pracującego 
i w celu umocnienia ustroju socjalistycznego prawo gwarantuje oby-
watelom ZSRR: wolność słowa, wolność druku, wolność zgromadzeń 
i wieców, wolność pochodów ulicznych i demonstracji. Te prawa oby-
wateli zabezpiecza oddanie na użytek mas pracujących i ich organi-
zacji drukarń, zasobów papieru, gmachów publicznych, ulic, środków 
łączności oraz innych warunków materialnych, niezbędnych do urze-
czywistnienia tych praw”65. Jeśliby wierzyć temu zapisowi, to Związek 
Radziecki jawiłby się jako jedno z najbardziej sprawiedliwych państw, 
propagujących wolność osobistą i możliwość swobodnego rozwijania 
talentu oraz samodzielnego podejmowania decyzji. Wielu obcokrajow-
ców wierzyło w te zapisy i stąd płynęło ich przekonanie o urzeczy-
wistnieniu pierwszej w świecie utopii robotników i chłopów. O istnie-
niu artykułu 125 jedynie jako decorum świadczy wiele faktów, które 
przeczą możliwości pisania poza cenzurą i zrzeszania się. Są to liczne 
wypadki złowrogich kampanii przeciw twórcom ośmielającym się pub-
likować swoje utwory za granicą. Wymieńmy tu choćby przykładowe 
nazwiska Pilniaka, Zamiatina, Brodskiego, Siniawskiego i Daniela. Ka-
rano również za tzw. nieprawomyślne utwory (casus samego Amalri-
ka), stąd autor Niechcianej podróży... będzie miał prawo zadać pytanie: 
„czy można uważać za zgodne z prawem wszystko to, co zapisane jest 
w prawie? Jak można godzić się z sytuacją, gdzie niektóre artykuły ko-
deksu karnego RSFSR i republik związkowych znajdują się w jawnej 
sprzeczności z ustawą zasadniczą – Konstytucją ZSRR?” (s. 104). 

64  Konstytucja ZSRR, http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucha_ZSRR, s. 1.
65  Cyt. za: Konstytucja ZSRR  z 5 grudnia 1936 r., htpp://www.racjonalista.pl/

kk.php/s.426, s. 1.
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Okazuje się więc, że prawo radzieckie istniało tylko nominalnie, 
było atrapą, fi kcją – tak samo jak wiele innych sfer życia zdeformowa-
nych przez manipulację i propagandę. Wina i kara określane były zgod-
nie z utopijną misją ZSRR: wszystkie wykroczenia stanowiły przeżytki 
kapitalizmu, a kara powinna była przekształcić antysowieckie elementy 
we wzorcowych proletariuszy i, co za tym idzie, w lojalnych obywateli 
radzieckich. Chuligaństwo rozpatrywano jako przestępstwo, gdyż rozbi-
te wystawy sklepowe i uliczny bałagan niszczyły harmonię radzieckiego 
społeczeństwa. W ten sposób pozbawieni wolności kryminaliści umiesz-
czeni zostali w jednym szeregu z wykładowcami, lekarzami, rodzica-
mi: wszyscy oni bowiem uczestniczyli w dziele wcielania w życie pra-
dawnego marzenia – zbudowania królestwa bożego na ziemi66. Można 
więc stwierdzić, iż granica między prawem karnym a społeczeństwem 
w ZSRR była rozmyta, skoro więzienia odnosiły się do ideowego kom-
pleksu oddania sprawie budowy raju. Dodajmy, że specyfi ka tak pojęte-
go prawa odegrała dużą rolę w upadku Związku Radzieckiego w 1991 
roku. Kiedy otwarto bramy więzień, oczom świadków ukazała się prze-
rażająca rzeczywistość. Zdeptanie praw człowieka, przeludnienie wię-
zień, choroby i tortury – wszystko to było nieodłączną cechą radzieckie-
go systemu penitencjarnego. Kolejne paragrafy radzieckich kodeksów 
prawnych wyglądały więc pięknie, ale tylko na papierze, w wersji dru-
kowanej. Praktyka prawna bowiem w żaden sposób nie przystawała 
do teorii. Ma więc rację B. Żejmo, gdy zaznacza: „W Rosji sowieckiej 
elementarne, niezbywalne prawa jednostki ludzkiej zostały brutalnie po-
gwałcone. (...) dla komunizmu pojęcie «człowiek» nie oznaczało nikogo 
konkretnego. Mówiąc o «człowieku», komuniści niezmiennie mieli na 
myśli coś ogólnego, abstrakcyjnego. Konkretnego, rzeczywistego czło-
wieka dnia dzisiejszego uważano jedynie za narzędzie służące do osiąg-
nięcia celów partii i społeczeństwa przyszłości. Jednostka ludzka nie 
istniała inaczej niż jako pewien «element» w zbiorowości, pozbawiona 
była wielu podstawowych praw i nie uważano jej za cel”67. 

W Kraju Rad, jak pokazuje sprawa Amalrika, skazywano często na 
podstawie skąpego materiału dowodowego i jeszcze bardziej pobież-

66  Л. Пьячентини, op.cit., s. 1.
67  B. Żejmo, Problemy etyczne..., op.cit., s. 162.
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nego dochodzenia. Za dowód winy uważano już sam fakt bycia po-
dejrzanym: „sądzić człowieka nie za to, co zrobił, a za to, o co się go 
podejrzewa – to, niestety (...) charakterystyczna cecha naszego prawo-
dawstwa” (s. 75) – zanotował dysydent. 

Gwoli obiektywizmu przyznać należy, że niektóre aspekty radzie-
ckiego systemu karnego podlegały ewolucji. W 1960 roku wprowa-
dzono w życie nowy kodeks karny. Nie ulega wątpliwości, że był on 
bardziej liberalny, zakazywał nocnych przesłuchań i ograniczał zakres 
władzy KGB (który prowadził dochodzenia w sprawach politycznych) 
i MWD (które zarządzało systemem penitencjarnym). Zakładał też 
większą niezależność prokuratury, a przede wszystkim znosił artykuł 
5868. Zmiany te jednak również okazały się fi kcją. Jeżeli bowiem wła-
dze państwowe chciały aresztować „inaczej myślących”, to nadal mo-
gły to zrobić. W miejsce artykułu 58 kodeks wprowadził artykuł 70 
o „agitacji i propagandzie antyradzieckiej” i artykuł 72 o „działalności 
organizacyjnej mającej na celu szczególnie groźne przestępstwa prze-
ciwko państwu oraz udziale w organizacjach antyradzieckich”69.

Jednak w erze postalinowskiej prokuratorzy, strażnicy obozowi 
i nadzorcy więzienni zaczęli bardziej dbać o zachowanie pozorów i sta-
rali się przestrzegać zewnętrznych form praworządności70. Na przy-
kład: kiedy sformułowania artykułu 70 okazały się zbyt niejednoznacz-
ne, by skazać każdego, kogo władze uznawały za stosowne, kodeks 
karny uzupełniono o artykuł 190-1, zakazujący „ustnego rozsiewania  
świadomie sfabrykowanych plotek dyskredytujących sowiecki system 
polityczny i społeczny”71. A zatem system prawny musiał wyglądać 
w sposób odpowiadający normom europejskim, nawet jeśli każdy zda-
wał sobie sprawę, że jest to tylko zewnętrzny atrybut prawny, ale na 
pewno nie prawo jako takie. 

Nowe prawo wprowadzało zasadę, że aresztowany musi stanąć 
przed sądem, co przysporzyło władzom mnóstwo nieznanych wcześ-

68  Prisoners of Conscience in the USSR. Their Treatment and Conditions, http://
www.ru.prison.diss/pl.kcv/prawaczlowieka, html, s. 3.

69  Ibidem, s. 6.
70  A. Applebaum, op.cit., s. 483.
71  P. Reddaway, Dissent in the Soviet Union, „Problems of Communism” 1983, 

t. 32, Nr 6, s. 1–15.
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niej problemów. Procesy Brodskiego, Siniawskiego i Daniela, a także 
Amalrika, stały się zapowiedzią nadejścia nowej epoki. Charaktery-
styczne było samo zachowanie się podsądnych: nie przejawiali strachu,  
nie uznawali swoich „win”, nie okazywali pokory wobec sądu, obca 
była im uniżoność wobec fi kcji radzieckiego prawa. Amalrik wspomi-
na: „mówiłem głosem wyraźnym i zdecydowanym. Nie pozwoliłem 
sędziemu, żeby mi przerywał. Powiedziałem, że nie zgadzam się z ani 
jednym zarzutem” (s. 98). Co więcej, stenogramy z rozpraw sądowych 
przedostawały się za granicę, dzięki czemu o łamaniu praw człowieka 
mogła się dowiedzieć społeczność międzynarodowa. 

Radzieccy przedstawiciele prawa nie pogodzili się jednak łatwo 
z ukróceniem ich samowoli. Proces sądowy Amalrika, choć zorgani-
zowany z zachowaniem wszelkich pozorów praworządności, również 
okazał się tragifarsą. Osoba obwiniona mogła, co prawda, zażyczyć 
sobie pomocy adwokata, ale obecność tego ostatniego na sali rozpraw 
rozpatrywana była jako „atak na sędziego” (s. 97); pozwanemu nie za-
broniono wskazać świadków, którzy stanęliby w jego obronie, ale „ich 
przesłuchanie przypominało egzekucję” (s. 97); sędzia przeprowadził 
przewód sądowy zgodnie z procedurą, choć swój wyrok ogłosił pod-
sądnemu w kuluarach jeszcze przed otwarciem rozprawy... 

W Związku Radzieckim, jak wynika z powyższego, odrzucano twór-
czy namysł nad prawem, a więc fi lozofi ę prawa. Zamiast niej na wie-
lu uczelniach wprowadzono teorię państwa i prawa72. Filozofi ę prawa 
nazwano „nauką burżuazyjną” i uznano za szczególnie niebezpieczną 
dla nowego ustroju, zapewne dlatego, że w wielu swoich nurtach przyj-
muje ona prawo wyższe i niezależne od prawa stanowionego w pań-
stwie. Takie wyparcie, pozbycie się ducha prawa, musiało doprowadzić 
do istnienia w prawodawstwie radzieckim przemocy. Amalrik słusznie 
więc konkluduje: „Do tej pory, dopóki nie będziemy żyć w państwie 
prawa, ani jeden człowiek – czy to wysoko postawiony kierownik, czy 
bezdomny – nie będzie odczuwał dostatecznej odpowiedzialności za 
swoje czyny i, z drugiej strony, nie będzie pewny co do swego osobiste-
go bezpieczeństwa i sprawiedliwości wobec niego” (s. 105).

72  M. Szyszkowska, Teoria i fi lozofi a prawa,  Warszawa 2008, s. 19.
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Bezprawie ogarnęło swym zasięgiem nie tylko centralne stolice 
i duże miasta prowincjonalne, ale również wieś. Druga część Niechcia-
nej podróży... poświęcona jest opisowi i analizie wydarzeń rozgrywa-
jących się w syberyjskiej, kołchozowej wsi Guriowka, dokąd zesłano 
dysydenta rosyjskiego oskarżonego o „pasożytnictwo”. Przedstawiając 
syberyjski krajobraz wraz z jego surowym, nieprzychylnym dla czło-
wieka klimatem, życie wieśniaków, radzieckich chłopów, Amalrik 
podejmuje równocześnie refl eksję nad losami wsi radzieckiej, której 
kręgosłup moralny i ekonomiczny został złamany niemal nazajutrz po 
dojściu bolszewików do władzy. Nie zagłębiając się zbytnio w historię 
wsi XX-wiecznej, pisarz zwraca jednak uwagę na tragedię, jaką przy-
niosła wioskom radzieckim kolektywizacja. Ten temat zostaje wpro-
wadzony przez krótką legendę: „Kiedyś była tu stajnia jednego kułaka. 
Zaczęła się kolektywizacja, rozkułaczono go, stajnię odebrano i posta-
nowiono z niej zrobić dom mieszkalny. Wtedy kułak przeklął wszyst-
kich, którzy będą mieszkać w tym domu, powiedziawszy, że nigdy nie 
zaznają szczęścia. I tak się stało...” (s. 151).

W wyżej przytoczonym cytacie wyraźnie pobrzmiewa autorskie 
ostrzeżenie przed budowaniem własnego szczęścia na nieszczęściu in-
nych, a w szerszym planie – przed stawianiem ideologii komunistycz-
nej ponad ludzkie życie i ponad dobro człowieka. A kolejnym etapem 
wdrażania do rzeczywistości utopii komunistycznej była właśnie kolek-
tywizacja. Krwawą sensacją XX stulecia stała się rewolucja stalinow-
ska, lata „wielkiego przełomu”, czas „drugiego skoku”; zaplanowany 
przez Stalina skok z kraju agrarnego do kraju industrialnego, z Rosji za-
cofanej do Rosji komunistycznej. 27 grudnia 1929 roku Stalin obwieś-
cił przejście do polityki likwidacji kułactwa jako klasy, a 2 kwietnia 
1930 roku w artykule Zawrót głowy od sukcesów (Головокружение от 
успехов) wstrzymał, nie na długo zresztą, bezmyślny bieg powszech-
nej kolektywizacji, obciążając winą za popełnione błędy miejscowych 
działaczy partyjnych. 

W historii ZSRR koniec lat dwudziestych i początek trzydziestych 
XX wieku to czas wykonywania pierwszego planu pięcioletniego, które-
go zadaniem było zbudowanie fundamentu ekonomiki socjalistycznej. 
Był to czas kolektywizacji rolnictwa, ostatecznego wytrzebienia kapita-
listycznych elementów na wsi i w mieście. Ta „odgórna rewolucja” sta-
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linowska, jak zauważa Mieczysław Smoleń, stworzyła społeczeństwo 
radzieckie w takiej postaci, w jakiej w zasadniczych zrębach przetrwało 
do końca istnienia tego państwa73. Jednym z podstawowych elementów 
nowego systemu w gospodarce miało być planowanie. Zgodnie z za-
łożeniami za pomocą planu można było uzyskać wzrost  wytwarzania 
środków produkcji, artykułów konsumpcyjnych i towarów rolniczych. 
Tych ostatnich w systemie gospodarki planowej miały dostarczać go-
spodarstwa skolektywizowane, co było zasadniczą sprawą, zwłaszcza 
że oprócz taniej siły roboczej dla przemysłu skolektywizowana wieś 
miała dostarczać takiej ilości produktów, która wystarczyłaby nie tylko 
do wyżywienia miast, ale by można było za nie sprowadzać z prze-
żywającej kryzys zagranicy urządzenia przemysłowe dla radzieckich 
zakładów pracy. To była właśnie główna przyczyna, dla której Stalin 
zdecydował się na ogłoszenie powszechnej kolektywizacji rolnictwa. 
Rezultaty kolektywizacji były katastrofalne zarówno w aspekcie czysto 
ludzkim, jak i ekonomicznym, ale dzięki niej państwo zapewniło sobie 
stałe i w zasadzie darmowe dostawy zbóż i innych produktów rolnych, 
nie płacąc za nie gotówką. W rzeczywistości jednak państwo zapłaciło 
za kolektywizację ogromną cenę: obok wielomilionowych ofi ar ludz-
kich, z którymi władze radzieckie w ogóle się nie liczyły, produkcja 
żywności nie tylko nie wzrosła, ale stale spadała, by w 1939 roku osiąg-
nąć poziom z 1913 roku74. Była to więc jedna z największych katastrof 
gospodarczych XX wieku. 

W XX wieku, co podkreśla Amalrik, państwo miało zamiar w spo-
sób zorganizowany zlikwidować obywateli żyjących z uprawy roli. 
Wraz z likwidacją kułaka miała zniknąć dawna wieś rosyjska. Rewo-
lucja, na bardzo krótki czas, dała chłopom ziemię. Teraz musieli oddać 
ją wraz z dobytkiem do wspólnego użytkowania. Chłopi nie chcieli od-
dać ziemi dobrowolnie, stawiali opór. Dlatego Stalin postanowił ich 
zlikwidować. Na czele komisji, która miała się zająć tym „problemem”, 
stanął Wiaczesław Mołotow75. Komisja niezwłocznie ustaliła plan to-
talnej likwidacji kułaków. Wysiedlano ich na Północ, na Ural, na Sybe-

73  M. Smoleń, Historia Rosji [w:] Rosjoznawstwo..., op.cit., s. 80–81.
74  Dane liczbowe podaję za: M. Smoleń, op.cit., s. 81.
75  Zob. więcej: E. Radziński, Stalin, tłum. I. Lewandowska, M. Jagiełło,  Warsza-

wa 1996, s. 264.
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rię i do Kazachstanu. Ówcześni radzieccy ekonomiści zaproponowali, 
by wykorzystać ich do zagospodarowywania ugorów. Chcieli oddać im 
w wieloletnią dzierżawę stepy Kazachstanu, opuszczone przez koczow-
ników. Nie rozumiano widocznie, że Stalin nie zajmował się w tym mo-
mencie gospodarką. Realizował zadanie polityczne – likwidował klasę 
społeczną. 

Komisja Mołotowa podzieliła kułaków na trzy grupy. Pierwszą 
– kontrrewolucyjny aktyw kułacki – należało skierować do łagrów 
albo rozstrzelać, a członków rodzin zesłać w najbardziej odległe rejony 
kraju. Drugą grupę – niedobitki najbogatszych kułaków – przesiedlić 
na niezagospodarowane i jałowe pustkowia. Trzecią grupę, czyli właś-
cicieli średnio zamożnych gospodarstw, wypędzić poza granice koł-
chozów. Jednakże nikt dokładnie nie wiedział, kogo zaliczyć do któ-
rej grupy. Robert Conquest zauważył: „Należy też przypomnieć, tym 
zwłaszcza, którym wyraz «kułak» wciąż przywodzi na myśl jakiegoś 
wiejskiego magnata, że najzamożniejsi chłopi w 1927 roku mieli dwie 
lub trzy krowy i co najwyżej 10 hektarów ziemi ornej na rodzinę prze-
ciętnie siedmioosobową. Ta najbogatsza grupa chłopów miała zaledwie 
o 50–56 procent większy dochód na głowę niż grupa najbiedniejsza”76.

W tej sytuacji należy zdecydowanie podkreślić fakt, że komuniści 
widzieli w kolektywizacji przede wszystkim sposób na rozprawienie 
się z niepewną ideologicznie ludnością wiejską. Aleksander Wawrzyń-
czak pisze: „W celu spacyfi kowania chłopów wypowiedzieli oni [ko-
muniści – K.D.] walkę tradycyjnym dla ludu rosyjskiego wartościom: 
wspólnocie wiejskiej zwanej obszcziną, rodzinie oraz Cerkwi. Kampa-
nia antyreligijna, zaciekle realizowana przez bolszewików od początku 
przejęcia przez nich władzy, największy opór napotkała właśnie na wsi 
i pomimo intensywnej propagandy prawosławna tradycja nigdy nie zo-
stała do końca usunięta ze świadomości rosyjskich chłopów”77. 

Kolektywizacja wprowadziła Związek Radziecki w okres maso-
wego terroru na skalę bezprecedensową. Według François Fureta, to 
właśnie wtedy „wybiła godzina rzeczywistego państwa totalitarnego 

76  R. Conquest, Stalin, tłum. W. Jeżewski,  Warszawa 1996, s. 156.
77  A. Wawrzyńczak, Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiej-

skiego”. Wasilij Biełow, Władimir Liczutin, Walentin Rasputin,  Kraków 2005, s. 16.
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w stylu orwellowskim”78. Najdziwniejsze jest to, że zachodnim intelek-
tualistom i międzynarodowej opinii publicznej epizod ten wydawał się 
czymś normalnym, podczas gdy w istocie był niezwykły, że wydawał 
się co najwyżej wyjątkowy, gdy w rzeczywistości był przerażający.

Cenzura radziecka przez wiele lat zabraniała pisać o kolektywiza-
cji79. Z tego też względu prawda o krwawych wydarzeniach kolektywi-
zowanej wsi mogła się pojawić tylko w dziełach wydanych w drugim 
obiegu. Należą do nich m.in. podane w artystycznej formie świadectwa 
Andrieja Płatonowa – Wykop (Котлован) oraz Wasilija Grossmana – 
Wszystko płynie (Всё течёт).

W utworze Płatonowa chronotop wsi pojawia się niepostrzeżenie, 
wraz ze straszliwą metaforą przybycia chłopów do miasta po odbiór 
własnych trumien80. Metafora ta zapowiada w utworze podjęcie prob-
lematyki kolektywizacji. Wykop pod budowę ogólnoproletariackiego 
domu okazuje się tylko szczeliną prowadzącą do kołchozu imienia Ge-
neralnej Linii. Polityka likwidacji kułaków jako klasy, co przypomi-
na Płatonow, zawarta została w postanowieniu z 5 stycznia 1930 roku 
O tempie kolektywizacji i o środkach pomocy państwa budownictwu 
kołchozowemu (О темпах коллективизации и мерах помощи госу-
дарства колхозному строительству). 

Kolektywizacja przyjmuje w utworze Płatonowa apokaliptycz-
ną formę Sądu Ostatecznego, przedstawiona zostaje jako kolektywne 
zabójstwo, kolektywna śmierć. Chłopi, zabijając agitujących robot-
ników, zabijając bydło, niszcząc drzewa, wstępując do kołchozu lub 
nie – niszczą własną naturę. Odebrano im to, co stanowiło treść ist-
nienia, dlatego wybierają umieranie: śmierć staje się więc wariantem 
życia. Julija Łatynina podkreśla przy tej okazji, że likwidacja majątku 
osobistego rozpatrywana jest jako środek przebudowy istoty człowie-
czeństwa81. Nieludzkość, nienaturalność rozgrywających się wydarzeń 
wzmocniona zostaje dzięki wprowadzeniu surrealistycznego detalu: 
w rozkułaczaniu bierze udział niedźwiedź-młotnik. Jest on, zdaniem 

78  F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., 
tłum. J. Górnicka-Kalinowska, M. Ochab,  Warszawa 1996, s. 187.

79  Zob. Cenzura, op.cit., s. 64.
80  Zob. K. Duda, Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku, op.cit., s. 99–112.
81  Ю. Латынина, В ожидании Золотого века, „Октябрь” 1989, Nr 6, s. 181.
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Andrzeja Drawicza82, unaocznieniem wspólnego parcia ku biologicz-
nej zagładzie, ślepej siły niszczenia, karykaturą tromtadrackich haseł 
o ujarzmieniu przyrody. Celowym zabiegiem Płatonowa było pokaza-
nie, jak ludzie schodzą na niższe poziomy rozwoju. Dwunożna postawa 
nie gwarantuje jeszcze ludzkich odruchów i zachowań, ludzie kierują 
się instynktami, obrastają w sierść – stają się zwierzętami. 

W Wykopie scena śmierci kułaków uzyskała oprawę symboliki 
chrześcijańskiej: chłopi żegnają się ze sobą po chrześcijańsku, spowia-
dają się i otrzymują przebaczenie. Jest to jedyny chrześcijański akcent 
w opowieści, albowiem prawdziwa religia zastąpiona została przez 
pseudoreligię utopii. Po śmierci „kułaków” pozostali chłopi zastygają 
w chocholim, marazmatycznym tańcu. Jest to, według określenia Igora 
Klamkina83, taniec na własnym pogrzebie, ponieważ po kułakach przyj-
dzie kolej na chłopów średniorolnych, po nich na szkodników, później 
w koło zamachowe śmierci wkręcony będzie każdy podejrzany o zdra-
dę Systemu. Na kartach Wykopu znalazła więc potwierdzenie teza, iż 
warunkiem ludobójstwa jest przekształcenie człowieka w abstrakcję, 
pozbawienie go ludzkiego imienia, przyklejenie mu opatrzonej zna-
kiem minus etykietki: burżuja, półburżuja, kułaka, podkułacznika...

W równie sugestywny sposób zaprezentował obraz kolektywizacji 
Grossman. Tragedia milionów ukraińskich chłopów znalazła tu od-
zwierciedlenie w retrospektywnym, pełnym naturalizmów i turpizmów, 
opowiadaniu Anny Siergiejewnej. Całość tego przerażającego w swej 
wymowie wątku każe stwierdzić, iż kolektywizacja była zbrodnią za-
planowaną, skrupulatnie przygotowaną przez bolszewickich władców. 
K. Pietrzycka-Bohosiewicz zauważa: „Opis genocydu, o oszczędnej, 
suchej poetyce dokumentu, przekraczający swym stężonym okrucień-
stwem próg czytelniczej wrażliwości, staje się strasznym oskarżeniem 
machiny państwowej, oskarżeniem całego społeczeństwa, jego zwy-
kłych i «wybitnych» przedstawicieli”84. Śmierć głodowa, kanibalizm, 
wyrzucanie żywych jeszcze ludzi na śmietnik przy milczącym poparciu 

82  A. Drawicz, Od tłumacza [w:] A. Płatonow, Wykop, tłum. A. Drawicz,  Warsza-
wa 1990, s. 4.

83  И. Клямкин, Какая улица ведет к храму?, „Новый мир” 1987, Nr 11, s. 181.
84  K. Pietrzycka-Bohosiewicz, „Bóg jest zbyt bezsilny, aby zmniejszyć zło życia...”/

Wasilij Grossman/ [w:] Emigracja i tamizdat..., op.cit., s. 89.
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rzeszy świadków – wszystko to każe rozpatrywać kolektywizację jako 
jedną z najcięższych zbrodni minionego wieku.

Wizerunek rosyjskiej wsi doby radzieckiej, chociaż zwykle bez wy-
eksponowania kolektywizacji, podjęli pokoleniowo bliscy Amalrikowi 
przedstawiciele tzw. nurtu wiejskiego. Ich debiut przypadł na lata od-
wilży, a w dobie breżniewowskiego zastoju zyskali miano eskapistów, 
jako że unikając bezpośredniego oskarżenia reżimu, znajdowali swój 
azyl w prezentacji wiejskiej tradycji i wartości tu zakorzenionych. Ich 
rola jest pod tym względem nie do przecenienia. Dostrzega ją Wanda 
Supa, pisząc: „W sposób chyba najbardziej wszechstronny archetypicz-
no-biblijny obraz ziemi dopełnia tzw. proza wiejska, nawiązująca do 
tradycji russowsko-tołstojowsko-buninowskiej. Od czasów «odwilży 
chruszczowowskiej» poczynając, cała plejada pisarzy wiejskich: Wa-
silij Szukszyn, Fiodor Abramow, Aleksander Jaszyn, Wiktor Astafjew, 
Walentin Rasputin, Wiktor Lichonosow (...) pokazała, że władza ra-
dziecka z jej programem rewolucyjnych przemian (hasła odwracania 
koryt rzek, nawadniania pustyń itp.), zakładającym eksploatacyjny, 
ekspansywny i przedmiotowy, odarty z sakralności stosunek zarówno 
do ziemi, jak i związanych z nią ludzi, była chyba najgorszym z możli-
wych gospodarzy”85.

Kolejnym „gospodarzom” po Stalinie – Chruszczowowi, Breż-
niewowi, Gorbaczowowi – nie udało się uwolnić od dziedzictwa ich 
poprzednika. Rolnictwo po śmierci Generalissimusa i początkowych 
sukcesach reform Chruszczowa nadal pozostawało w opłakanym sta-
nie: „...nasze rolnictwo jest zdruzgotane, kołchozy stają się coraz bied-
niejsze, a to, co piszą w gazetach – to jedno wielkie kłamstwo” (s. 143) 
– przyzna jeden z bohaterów Amalrika. 

Zastanowienie się nad przyczynami upadku wsi radzieckiej, głęboki 
namysł nad utopijną chłopską psychologią, szczegółowy opis mecha-
nizmów funkcjonowania kołchozów – wszystko to czyni z Niechcia-
nej podróży na Syberię jedno z najbardziej rzetelnych i wiarygodnych 
świadectw86. Autor prezentuje więc, położoną 150 kilometrów od Tom-

85  W. Supa, Do kogo należy ziemia? Trawestacje metafor i sentencji biblijnych we 
współczesnej prozie rosyjskiej [w:] Ziemia w literaturach i myśli fi lozofi cznej Słowian, 
pod red. W. Laszczak i D. Ambroziak,  Opole 2008, s. 15–16.

86  Ю. Мальцев, op.cit., s. 201.
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ska, na południowej granicy dawnego Kraju Narymskiego, pogrążoną 
w nędzy i apatii, wieś Guriowka, dodając, że wyniszczająca kolekty-
wizacja dotarła tu pięć lat później w porównaniu do regionów central-
nych87, ale za to w przyspieszonym tempie doprowadziła do upadku 
wioski. Dla przykutych do ziemi kołchoźników jedyną rozrywkę stano-
wi pędzenie bimbru i picie alkoholu, a po jego spożyciu – wszczynanie 
kłótni i bójek. 

Polepszenia warunków w kołchozach nie zapewniły, zakrojone na 
szeroką skalę, chruszczowowskie reformy. Innowacje wprowadzone 
przez Chruszczowa uważa Amalrik za utopijne. Pozytywnych rezul-
tatów nie mogło przynieść, jego zdaniem, ani zagospodarowywanie 
nieużytków w Kazachstanie i Syberii, ani obsadzanie pól kukurydzą 
bez zwracania uwagi na warunki klimatyczne w Rosji, ani wolunta-
rystyczne w swej istocie hasła o dogonieniu i prześcignięciu Zachodu 
w produkcji mleka, mięsa i masła. Wszystkim tym inicjatywom towa-
rzyszyło, znane z czasów stalinowskich, wzmożenie dyscypliny pra-
cy, szturmowszczyzna, gospodarka ekstensywna zamiast intensywnej 
i swoista wiara w cud. W związku z tym ostatnim czynnikiem J. Smaga 
przytacza konkretny przykład: „Szczególną reklamę uruchomiono wo-
kół «cudu w Riazaniu», gdzie miejscowy sekretarz, Aleksander Łario-
now, gangsterskimi metodami wydusił z podległych mu gospodarstw 
czterokrotne zwiększenie dostaw mięsa, nie oszczędzając prywatnego 
dobytku kołchoźników. Takich właśnie sukcesów oczekiwał Nikita 
Siergiejewicz. Łarionowa uhonorowano tytułem Bohatera Pracy Socja-
listycznej. Było oczywiste, iż jeśli w Riazaniu mogą, to gdzie indziej 
też, należy tylko wzmóc pracę polityczno-wychowawczą. Niestety, 
wkrótce oszustwo wyszło na jaw, stało się oczywiste, iż obwód riazań-
ski w roku następnym nie odda ani grama mięsa. Tytuł niefortunnemu 
bohaterowi odebrano, a on sam popełnił samobójstwo”88. 

W trakcie wprowadzania w życie kolejnych prób poprawy sytua-
cji w rolnictwie nie zastanawiano się jednak nad najważniejszym: ko-
niecznością pozostawienia chłopstwu swobody wyboru form i sposobu 
działalności. Panowało niezłomne przekonanie o absolutnej wyższości 

87  Syberia [w:] Historia świata. Rosja, op.cit., s. 251.
88  J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, op.cit., s. 189.
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systemu kołchozowo-sowchozowego. Jedyne, czego potrzebował ten 
system, zdaniem władzy, to opieka organów partyjnych i państwowych. 
Takie rozumowanie tłumiło masowy entuzjazm i odbierało samodziel-
ność, dlatego jeden z przedstawionych przez Amalrika kołchoźników 
stwierdzi z goryczą: „dawniej był ziemianin, a teraz przewodniczący 
kołchozu, dawniej chłopów bili rózgami, a teraz gumowymi pałka-
mi” (s. 276). Gospodarka, jak dawniej, nie była zarządzana zgodnie 
z ekonomicznymi metodami stymulacji pośredniej, lecz przy pomo-
cy metod politycznych i organizacyjno-administracyjnych89. Dlatego 
główną przyczynę ekonomicznych trudności widziano wówczas nie 
w obiektywnych problemach i przeciwnościach, a w „wadach kierow-
nictwa”, w braku umiejętności i chęci działaczy do pracy z pełnym 
zaangażowaniem. 

W rolnictwie czasów Breżniewa, co unaocznia zesłaniec Amalrik, 
zaprzestano, co prawda, ciągłych „kampanii” Chruszczowa, ale wzmo-
żono realizację jego najważniejszych programów. Zwiększono inwe-
stycje w przemyśle chemicznym, a więc i produkcję nawozów sztucz-
nych. Podniesiono ceny, jakie płacono kołchoźnikom za zboże i żywy 
inwentarz90. Rolnictwo jednak w dalszym ciągu znajdowało się w stanie 
kryzysu, każdy nieurodzaj urastał do rozmiarów dramatu narodowe-
go, a kraj musiał importować zboże, zwłaszcza na paszę dla zwierząt. 
Wszystkie przedsięwzięcia w dalszym ciągu kierowane były centralnie 
i odgórnie. Zmniejszono ograniczenia dotyczące działek przyzagrodo-
wych, chociaż Amalrik te ostatnie rozpatruje jako dodatkowy ciężar 
dla rolników, którzy po wyczerpującej, całodziennej pracy w kołcho-
zie musieli się jeszcze zajmować obsługą własnych, małych gospo-
darstw.  W tym miejscu jednak dysydent rosyjski nie ma chyba racji, 
zwłaszcza jeśli przypomnimy, że w najtrudniejszych czasach działki 
przyzagrodowe dostarczały produktów mieszkańcom całego kraju. 
M. Heller i A. Niekricz piszą: „Wydajność gospodarstw prywatnych 
była dość wysoka. Pozwolenie na posiadanie krowy, pewnej liczby 
trzody chlewnej i drobiu znacznie poprawiało nie tylko sytuację ma-
terialną kołchoźników i mieszkańców małych miasteczek i osiedli, ale 

89  Rosja XX wiek, op.cit., s. 106.
90  M. Malia, op.cit., s. 393.



Więzienie i zesłanie 183

również wpływało korzystnie na zaopatrzenie w żywność dużych cen-
trów przemysłowych”91.

W czasach Breżniewa, co obiektywnie odnotowuje Amalrik, wzro-
sły inwestycje w rolnictwie: wynosiły one jedną czwartą całego bu-
dżetu państwa. A zatem zaniedbywana wieś uzyskała pierwszeństwo 
w oczach władz. Wzrosła produkcja rolna. Ale cykl permanentnych 
niepowodzeń na wsi nie uległ zahamowaniu. Ich przyczyną był żałosny 
stan rolnictwa radzieckiego w przeszłości, co sprawiało, że nawet jego 
rozwój nie mógł zapewnić wystarczającej produkcji. W dodatku wzro-
sły dochody mieszkańców miast i wsi, a więc znacząco wzrósł popyt92. 
Ponadto zawsze w okresie zbiorów odczuwano brak siły roboczej, mo-
bilizowano więc miliony mieszkańców miast, aby zebrać plony. Bliska 
absurdu jest w związku z tym, opisana przez Amalrika, „akcja” spro-
wadzania na wieś studentów, którzy kształcą się na kierunkach humani-
stycznych i niewiele pomagają, ale za to zabierają innym mnóstwo cza-
su, zadając pytania na temat elementarnych czynności gospodarskich. 
W odniesieniu do kampanii pomocy miasta dla wsi J. Smaga zauważa: 
„W rolnictwie radzieckim zatrudnione było w latach 70. 25% ludno-
ści, w amerykańskim – 2,5%. Zestawienie nie daje pełni obrazu, nie 
uwzględnia bowiem masowej akcji pomocy dla wsi w okresie letnio-
-jesiennych prac polowych, gdy całe zakłady pracy, nie licząc młodzie-
ży studenckiej czy wojska, wyprawiały się do kołchozów i sowchozów. 
I tak nie zapewniało to nawet minimalnej efektywności...”93. 

Amalrik, naoczny świadek zmagań wieśniaków z losem, skrupulat-
nie przedstawił warunki ich życia, urządzenie mieszkań, brak sanita-
riatów i podstawowych, niezbędnych nieraz do przetrwania, produk-
tów. W Guriowce, w której opiekę medyczną świadczy pojawiający się 
tu raz w miesiącu felczer, centrum wyznaczone jest przez staw, gdzie 
ludzie się kąpią i piorą bieliznę. Wieś, składająca się w przeszłości 
z osiemdziesięciu domostw, teraz liczy trzydzieści dwa gospodarstwa, 
pośród których znajdują się nadgryzione przez ząb czasu budowle 
z bierwion i pochylone lepianki. Zaniedbana miejscowość sprawia wra-
żenie chaotycznego rozproszenia. Izby w większości są stare, drewnia-

91  M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 206.
92  Zob. więcej: M. Malia, op.cit., s. 393.
93  J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, op.cit., s. 197–198.
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ne, te bogatsze pokryte łupkiem, te biedniejsze – dranicą. Na działkach 
przyzagrodowych sadzi się głównie ziemniaki, w znacznie mniejszych 
ilościach cebulę, marchew i ogórki. Nie ma tu żadnych drzew ani krze-
wów owocowych, chociaż istnieją dobre warunki do ich uprawy: „Za to 
chłopi – co z ironią podkreśla Amalrik – chętnie kupują w sklepie dro-
gie, przywożone z miasta dżemy porzeczkowe w słoiczkach i zakupy 
takie sprawiają im dużą radość” (s. 146). 

Ściany i sufi ty domów pobielone są wapnem, w bogatszych domach 
na podłogi kładzie się farbę. Maleńkie okna wbudowuje się w ścia-
nę na stałe, tak więc nie można ich nawet otworzyć. W każdym domu 
znajduje się ogromny piec, rozpalany jednak tylko wtedy, gdy piecze 
się chleb. Na co dzień gotuje się i ociepla izbę za pomocą małych, żela-
znych piecyków, zwanych „burżujkami”. Taki piecyk daje dużo ciepła, 
ale by zimą podtrzymać temperaturę, należy dokładać do niego opał 
nieustannie, w przeciwnym wypadku bowiem bardzo szybko stygnie. 
Pokoje umeblowane są zazwyczaj przedmiotami zakupionymi w mie-
ście: okrągłymi stołami, dwudrzwiowymi szafami i żelaznymi łóżka-
mi z materacem, odbieranymi jako oznaka dobrobytu. Przy tej okazji 
Amalrik zanotował: „W jednym domu postawiono skórzaną wersalkę 
– obiekt nieskrywanych uśmiechów i skrywanej zawiści pozostałych 
kołchoźników. Na wersalce, nawiasem mówiąc, nikt nie siedzi, a tym 
bardziej nie leży. Nakryta jest czystym, białym kocem i przeznaczona 
do podziwiania” (s. 146). Niemal w każdym domu wiszą ikony, chociaż 
stosunek do religii jest skrajnie indyferentny, a w Boga nikt nie wierzy: 
„Jeden tylko staruszek regularnie raz w roku jeździ do Tomska, żeby 
się pomodlić, albowiem w pobliskiej okolicy nie ma żadnej cerkwi” 
(s. 147). Nowo narodzone cielęta i prosięta – jak podaje Amalrik – trzy-
mane są w domu. W wielu domach znajdują się odbiorniki radiowe, ale 
połowa z nich spłonęła, jako że prąd w przewodach nieustannie bar-
dzo szybko zmienia napięcie. Elektryczność doprowadzono do wioski 
dopiero na początku lat sześćdziesiątych – w taki oto, prześmiewczy, 
ale i tragiczny w swej wymowie, sposób spełniło się marzenie Lenina 
o zelektryfi kowaniu całego kraju. 

Tym, co w szczególny sposób wpływa na zły stan wsi, jest – zdaniem 
autora wspomnień – niechęć ludzi do pracy na wspólnej ziemi. Idąc za 
hasłem głoszącym, iż „to, co wszystkich, jest niczyje”, chłopi kradną 
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mienie kołchozowe i nie szanują wytworzonych tam dóbr. Przeraża, 
widoczne na każdym kroku, marnotrawstwo i negatywne nastawienie 
do nowinek technicznych, w związku z czym np. mechaniczne dojar-
ki leżą bezużytecznie w chłopskiej chacie, a większość prac wykonuje 
się ręcznie, chociaż i tu napotkać można trudności: łopata łamie się co 
chwilę, a sierpów nie dowieziono na czas z pobliskiego miasteczka. 

Sposoby polepszenia sytuacji po upadku komunizmu przedstawiali 
Maksimow i Sołżenicyn. Metody uzdrowienia wsi i rolnictwa zapre-
zentował również Amalrik w Niechcianej podróży na Syberię. Jego 
zdaniem należy więc przyznać kołchozom szeroki zakres samodziel-
ności. Konieczna będzie zatem rezygnacja z planowania centralnego. 
Każdy kołchoz powinien samodzielnie ustanawiać swój plan i przed-
stawiać go państwu, ale nie w celu zatwierdzenia, lecz po to, by można 
było ustalić rolniczą mapę całego kraju. Ponadto powinno się brać pod 
uwagę nie ilość, ale jakość produkcji. Samodzielność kołchozów musi 
być związana z samodzielnością kołchoźników. Przewodniczący koł-
chozu ma zajmować pozycję niezależną wobec kierownictwa rejonu, 
powinien być wybierany przez kołchoźników i odpowiadać przed nimi. 
Dysydent rosyjski optuje za wprowadzeniem demokratycznych stosun-
ków w kołchozach. Doprowadziłoby to, jego zdaniem, do zrozumie-
nia przez chłopa faktu, że rozwój rolnictwa zależy przede wszystkim 
od jego pracy. Amalrik dodaje: „Ludzie dokonają czegoś tylko wtedy, 
gdy pojawi się u nich poczucie godności i odpowiedzialności za własną 
pracę” (s. 248). Docenia więc dysydent rosyjski wagę godności, rozu-
miejąc ją jako jedną z głównych cech charakteryzujących osobę ludzką, 
przejawiającą się w tym, że „człowiek, będąc celem wszelkiego postę-
powania, nie tłumaczy się ostatecznie przez zespół relacji rzeczowych, 
poprzez przyrodę, ale poprzez odniesienie do innej, drugiej osoby, osta-
tecznie zaś do transcendentnego «Ty» Absolutu”94. 

Niezwykle ważne jest podniesienie poziomu nauczania w szkołach 
wiejskich, a także wprowadzenie w nich specjalnych przedmiotów 
związanych z rolnictwem. Oprócz tego konieczne jest uruchomienie 
kursów dla dorosłych kołchoźników: brygadzistów, zarządzających 
gospodarstwami. Dojarki powinny znać choćby podstawy weterynarii, 

94  M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, op.cit., s. 140.
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a traktorzyści – agrotechniki. Trzeba jednocześnie podnieść kołchozo-
we pensje i wprowadzić mechanizację rolnictwa. We wsiach powinny 
się także znajdować domy kultury, sklepy, kluby... Ważna wydaje się 
uwaga Amalrika, iż nie należy metodami administracyjnymi zatrzy-
mywać ludzi w kołchozach, ponieważ stały odpływ ludności ze wsi 
do miast to naturalny proces, który występuje we wszystkich krajach. 
W celu zwiększenia produkcji ziarna należy nie tyle rozszerzyć zasie-
wy, ile zwiększyć plony z każdego hektara. Ale sprawą największej 
wagi jest wytworzenie u chłopów pewności, że to oni są prawdziwymi 
gospodarzami kołchozów: „Być może – konkluduje autor – wytwarza 
się tutaj logika zamkniętego koła: demokratyzacja ekonomiczna nie-
możliwa jest bez politycznej, a demokratyzacji politycznej przeszka-
dzają bieda i zacofanie” (s. 248–249).   

Co prawda, w dobie współczesnej, kiedy jesteśmy bogatsi w do-
świadczenia dziejowe, gdy dokonała się transformacja ustrojowa, pro-
pozycje Amalrika mogą wyglądać na mało radykalne i niezgodne 
z realiami. Ale pamiętać należy, iż pisał on swą książkę w 1966 roku 
i choćby z tego względu stwierdzić wypada, że wykazał się dużą dozą 
przenikliwości. Stanie się to bardziej klarowne, jeśli porównamy jego 
wypowiedzi z ustaleniami poczynionymi przez M. Malię w 1994 roku. 
Malia pisze: „Jest rzeczą oczywistą, że główną przyczyną niepowodzeń 
w rolnictwie była zła organizacja: całe przedsięwzięcie – ogromne in-
westycje, upowszechnienie używania sztucznych nawozów, kampanie 
żniwne – kierowane było centralnie i odgórnie. Władze kontynuowały 
swoją politykę przekształcania kołchozów w sowchozy, tak że do lat 
osiemdziesiątych te ostatnie skupiały więcej niż połowę całej uprawia-
nej ziemi w kraju. Jednocześnie nieliczne, nieśmiałe, lecz całkiem uda-
ne, eksperymenty z «systemem ogniw» były zdecydowanie zwalczane 
przez  zawodowych kierowników kołchozów. Reasumując, reżim jak 
zwykle stosował typowe metody nakazowo-administracyjne, jak zwy-
kle nie osiągał spodziewanych rezultatów, ale opowiadanie się za inną 
polityką nie było możliwe”95.

Jednakże, zdaniem Amalrika, największe zmiany muszą się doko-
nać w świadomości chłopów. Pisarz z goryczą konstatuje, że wytwo-

95  M. Malia, op.cit., s. 394.
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rzył się dziwny fenomen „psychologii wiejskiej” (s. 211). Trwa konfl ikt 
między miastem a wsią. Mieszkańcy miast twierdzą, że wieśniacy nie 
muszą się borykać się z problemem braku towarów, natomiast chło-
pi są przekonani, iż ludzie z miasta pochłaniają całą wyprodukowaną 
przez nich żywność. Antagonizmy są obecne także w łonie samej wsi: 
kołchoźnicy są zazdrośni i zawistni w stosunku do swych współpra-
cowników, nie potrafi ą żyć w przyjaźni, powoli następuje także rozkład 
rodziny wiejskiej. 

Kołchoźnicy stali się pozbawionymi własnej woli automatami do 
wykonywania narzuconych im czynności. Amalrik zauważa: „Niechęć 
kołchoźników do poprawienia ich losu tkwi w zakorzenionym w ich 
świadomości przekonaniu, że ich sprawą jest robić to, co im każą, a po-
lepszać coś w pracy, albo pogarszać – o tym niech myśli kierownictwo. 
Jeśli nawet zrobimy coś pożytecznego, rozważają kołchoźnicy – to i tak 
nic na tym nie skorzystamy” (s. 221).

Wypowiedzi dysydenta rosyjskiego na temat wsi i kołchoźników 
wzbudziły wiele kontrowersji. Okrzyknięto go rusofobem i ludofo-
bem96. Oskarżenia te są bezpodstawne, albowiem Amalrik, prezentując 
wieś doby radzieckiej, włączył się tym samym do, mających długą tra-
dycję w Rosji, rozważań o ziemi, jej znaczeniu w życiu ludzi, roli, jaką 
odegrała w dziejach. Termin «ziemia» nie jest jednoznaczny, ma wie-
le różnorodnych konotacji i odniesień. Według ustaleń W. Supy: „Dą-
żenie do zrozumienia i utrwalenia w języku fenomenu «ziemi», jako 
niezbędnej do życia, rodzącej i karmiącej powierzchni suchej i trwa-
łej, towarzyszyło człowiekowi od czasów najdawniejszych, o czym 
świadczy fakt, iż «mitologem» czy archetyp tego pojęcia jest wspólny 
w mitach i wierzeniach wielu narodów, nieraz bardzo oddalonych od 
siebie w przestrzeni i w czasie. W opisach procesów kosmogonicznych 
wspólne są też wyobrażenia na temat związków człowieka z ziemią, 
przekonanie o pierwszeństwie powstania ziemi w stosunku do wszel-
kich istot żywych; w niektórych językach słowo «człowiek» oznacza 
«zrodzony» czy «stworzony» z ziemi”97. 

96  Д. Фурман, op.cit., s. 6.
97  W. Supa, op.cit., s. 11.
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W tradycji rosyjskiej żywy jest kult wilgotnej Matki-Ziemi98. Zgod-
nie z nim człowiek nie jest królem ziemi, lecz jej synem. Rodzi się 
z ziemi i do niej powraca, stąd np. będące  już obecnie nad wyraz roz-
powszechnione zawołanie „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. 
Ziemia rozpatrywana jest jako litościwa matka, która kocha swe dzieci, 
płacze nad ich losem w okresie wielkich klęsk, cierpi z tymi, którzy 
cierpią, ale jednocześnie jest niewyczerpalnym źródłem siły i zdrowia. 
To ona daje rośliny, zioła, które leczą ludzkie choroby i sama leczy nie-
szczęścia człowieka. Ziemia, co prawda, karze grzeszników, ale i stara 
się ich oczyścić. Stąd praktyka wyznawania ziemi swoich grzechów99. 
Prawi chrześcijanie, gdy umrą, powracają w troskliwe objęcia ziemi. 
Z tego starego mitu, połączonego z wiarą chrześcijańską, wypływają, 
zdaniem Tomasa Špidlika, trzy główne cechy mentalności rosyjskiej: 
poczucie powszechnej odpowiedzialności za dobro i zło, wizja escha-
tologiczna ożywionego, dialogowego świata oraz wyobraźnia ludowa, 
która stara się łączyć życie ziemi z tajemnicą Matki Bożej100, a więc 
widzi w Chrystusie głównie Syna Ziemi. 

Człowiek jest częścią przyrody, natury, lecz nie jako inne zwierzę, 
lecz właśnie jako jednostka ludzka, a więc stworzenie, które w spo-
sób pomysłowy i kreatywny czerpie korzyści z otaczającego go świata 
i w ten sposób oddaje chwałę Bogu101. W tym właśnie sensie człowiek 
zobowiązany jest do znalezienia drogi powrotnej do natury, do praw-
dziwej natury ludzi, którzy są zarówno twórczy, jak i stworzeni. Tę 
prawdę uwypuklał także Amalrik, konstatując z goryczą, że w jego cza-
sach człowiek stał się nieodpowiedzialnym konsumentem ziemskich 
płodów, nietroszczącym się o dobro ziemi i nieustannie wydzierającym 
jej bogactwa. Człowiek zatem nie rozumie, że niszcząc ziemię, niszczy 
samego siebie. 

Myśliciele, fi lozofowie, przedstawiciele różnych dziedzin sztuki, 
pisząc o ziemi, odwołują się do „poczwienniczestwa”, rozpatrującego 

98  Г. Федотов, Тяжба о России, Paris 1982, s. 224.
99  Por. T. Špidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, tłum. J. Dembska,  Warsza-

wa 2000, s. 248–250.
100  Ibidem, s. 249.
101  Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, pod red. K. Leśniewskiego 

i J. Leśniewskiej, Lublin 1999, s. 296.
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ziemię jako symbol tradycji przechowywanej przez lud rosyjski, który 
stanowił fundament narodu rosyjskiego. Według Andrzeja Walickiego, 
ruch ten był konserwatywną utopią społeczną, skierowaną przeciw re-
wolucyjnej utopii narodnickiej102. „Poczwa” jako ziemia oznaczać mia-
ła to, co najbardziej wartościowe – życiodajną siłę tradycji rodzimej, 
przeciwstawioną groźnym, destrukcyjnym ideom Zachodu. 

Wszelkie rozważania o ziemi na płaszczyźnie transcendentnej, me-
tafi zycznej, związane z przywiązaniem do gleby mającej wymiar sa-
kralny, znalazły defi nitywny koniec w czasach rządów bolszewickich. 
Ziemia stała się nie matką, ale macochą, przyjmującą do swego wnętrza 
miliony niewinnych ofi ar reżimu. Władza radziecka stała się już nie 
tylko posiadaczem, ale wielkim eksploatatorem ziemskim, wykorzy-
stującym w sposób woluntarystyczny płody ziemi, nie szanując jej jako 
matki-karmicielki, lecz traktując jako pustą, niewypełnioną znaczeniem 
wyższym, przestrzeń. Dlatego Amalrik mógł podkreślić, iż ziemia ra-
dziecka to puste pojęcie, to miejsce niczyje, istniejące w oderwaniu od 
tradycji i dlatego tracące swoją odrębność, swoistość. Liczne, do nicze-
go nieprowadzące, eksperymenty dokonywane na żywym ciele ziemi 
wiodły do jej powolnej agonii. Zgadza się to z ustaleniami A. Raźny: 
„Religijny, metafi zyczno-eschatologiczny oraz ideowo-polityczny wy-
miar obrazu ziemi bądź jej pojęcia dominuje w kulturze rosyjskiej do 
rewolucji bolszewickiej. Sytuacja ulega zmianie w epoce radzieckiej. 
Komunizm, który zanegował transcendentny, religijny i duchowy wy-
miar kultury, wprowadził do niej dogmat ideologiczny jako sens życia 
ludzkiego. Dogmat ten wyrażała najdobitniej idea nowego człowieka. 
Z perspektywy tej idei ziemia jawi się jako przedmiot posiadania, po-
zbawiony jakiegokolwiek elementu niejasności czy niepewności”103. 

Poddana utopijnym zamierzeniom komunistycznych władców, zie-
mia odmawiała rodzenia i wydawania płodów, do jej reanimacji nie 
mogły wszak doprowadzić nowe „bojowe” kampanie przeprowadzane 

102  A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-
-fi lozofi cznego, Kraków 2005, s. 114. Interesujące rozważania na temat poczwienni-
ctwa odnajdujemy również w książce autorstwa A. de Lazari, W kręgu Fiodora Dosto-
jewskiego. Poczwiennictwo, Łódź 2000. 

103  A. Raźny, Motyw ziemi we współczesnej rosyjskiej myśli politycznej [w:] Ziemia 
w literaturach i myśli fi lozofi cznej Słowian, op.cit., s. 166.
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na wsi: zagospodarowywanie nieużytków, odwracanie biegu rzek, za-
siewanie pól kukurydzą. Wedle Amalrika, ziemia musiała się czuć jak 
gwałcona kobieta. Działanie oparte na przemocy, wywieraniu presji, 
pozbawione pierwiastka emocjonalnego, przywiodło wieś do zagłady. 
Wyrywanie z jej wnętrza płodów metodą złodziejską, buńczuczną, sta-
ło się zarzewiem jej wyjałowienia, obumierania. Wieloletnie zaniedba-
nia, poniżanie, które musiała znosić wieś radziecka i jej mieszkańcy, 
skutkują niemożnością odrodzenia się ziemi już po upadku ZSRR. Nie 
usłyszano i nie wysłuchano w swoim czasie trzeźwych ocen i postu-
latów rozwoju wsi autorstwa Amalrika, Maksimowa, Sołżenicyna... 
Dlatego ten ostatni, po powrocie z emigracji, miał całkowite prawo do 
pełnego goryczy wezwania: „Przecież ktoś w narodzie powinien żyć 
w takiej harmonii i empatii z naturą. Wspólnota rolnika z ziemią – z jej 
źródłami, ruczajami, rzeczkami, zagajnikami – jest podstawą duchowo-
ści narodu. Ziemia to czyste, niezawodne źródło miłości do rodzinnego 
kraju. I stabilności państwa. Rdzenna, duchowa więź narodu z ziemią 
to nie «towar» na giełdzie, jest ona nam droga, jak sama Ojczyzna 
i sama dusza”104.

Odczuwalny na wsiach radzieckich brak wolności w sferze ekono-
micznej wiąże się ze zniewoleniem człowieka we wszystkich pozo-
stałych dziedzinach życia. Erich Fromm trafnie zauważył, że historia 
ludzkości to nieustanne pasmo walk o wolność jednostek i narodów, 
zarazem zaś jest to często historia zniewoleń jednych ludzi, grup spo-
łecznych czy narodów przez innych105. Prawo do wolności w życiu 
społecznym zostało zakwestionowane przez marksizm. Marks i Engels 
występowali jako rzecznicy kolektywistycznej koncepcji społeczeń-
stwa. Byli przekonani, że indywidualny człowiek jest wytworem ży-
cia społecznego. Socjoprioryzm łączy się u nich z socjocentryzmem106. 
Skoro bowiem społeczność kreuje człowieka jako człowieka, to ona 
także decyduje apodyktycznie o jego prawach – łącznie z prawem do 
wolności. Materializm dialektyczny marksizmu zakwestionował wol-
ność ontologiczną człowieka, widząc w niej jedynie abstrakcyjną ideę. 

104  A. Sołżenicyn, Rosja w zapaści, tłum. J. Zychowicz,  Warszawa 1999, s. 64.
105  E. Fromm, Ucieczka od wolności, op.cit., s. 94.
106  Por. S. Kowalczyk, Wolność naturą i prawem człowieka. Indywidualny i spo-

łeczny wymiar wolności,  Sandomierz 2000, s. 102.
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Wolnością realną jest dopiero wyzwolenie ekonomiczno-społeczne, 
osiągalne poprzez zniesienie własności prywatnej, walkę klas, rewolu-
cję społeczną i dyktaturę proletariatu. Marksizm, redukując człowieka 
do jednostkowej egzemplifi kacji bytu społecznego, podważył prawo do 
wolności. Historia ZSRR i wpisane w nią wydarzenia, przedstawione 
przez Amalrika, są tego okrutnym potwierdzeniem. Wolność stała się 
mitem społecznym, którego zapowiadana realizacja wymaga aktualne-
go zniewolenia ludzi i narodów. Na kanwie tak pojętej utopii miał się 
zrodzić homo sovieticus. Człowiek sowiecki, jak podaje B. Żejmo107, 
nie istniał indywidualnie, nie potrafi ł samodzielnie myśleć, snuć re-
fl eksji, nie miał prawa do własnych odczuć i marzeń. Był osobowością 
tylko w sensie „ja” fi zycznego. Nie istniał natomiast jako osoba mająca 
świadomość własnej wartości. Z tego też względu był człowiekiem sła-
bym, ubezwłasnowolnionym. Taki jest właśnie, zaprezentowany przez 
Amalrika, pozbawiony rysów indywidualnych, wieloletni więzień obo-
zów koncentracyjnych, który „dopiero co odzyskawszy wątpliwą wol-
ność, dopuszczał się szybko kolejnego przestępstwa, by móc do łagru 
powrócić” (s. 199). 

Okazuje się jednak, że nawet w warunkach presji wywieranej przez 
państwo, w warunkach ucisku ideologicznego, można bronić prawa 
do swej godności i niezależności. W całej tkance utworu Niechciana 
podróż na Syberię odnajdujemy dowody na to, iż Amalrik starał się, 
żyjąc w zniewolonym kraju, zachowywać jak człowiek wolny. Nie brał 
udziału w wyborach, przyjmował w swym mieszkaniu obcokrajowców, 
gdyż w radzieckiej konstytucji nie było zapisu, który by tego zabraniał, 
buntował się przeciw bezmyślnym rozporządzeniom kołchozowych 
kierowników... Miał więc prawo, znalazłszy się w „małej zonie”, wy-
powiedzieć znamienne słowa: „Wolność to dar najcenniejszy” (s. 82).

Amalrik – więzień systemu zdaje sobie jednak sprawę, że wolność 
jest nie tylko dana, że jest przede wszystkim zadana, że nakłada na 
nas obowiązek pielęgnowania jej i kultywowania, a także otwarcia się 
w swym działaniu na świat ze szczególnym uwzględnieniem innych 
jednostek ludzkich. Wolność więc to aktywność człowieka-osoby, po-

107  B. Żejmo, Problemy etyczne..., op.cit., s. 171.
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przedzona intelektualną deliberacją108. Wybór i decyzja są integralnymi 
elementami wolnej woli, ale są one właśnie potwierdzeniem aktywnej 
postawy człowieka, z tego też względu Amalrik stwierdzi: „uważam, że 
wierność swym przekonaniom zamyka się nie w tym, by udowadniać 
ich racje każdemu napotkanemu osłowi, a w tym, aby przestrzegać tych 
przekonań w swoim d z i a ł a n i u [podkr. moje – K.D.]” (s. 101). Tam 
bowiem, gdzie dominuje pasywność, brakuje właściwego wyboru i dłu-
gotrwałe wahania utrudniają podjęcie decyzji.

Ważne jest też stwierdzenie dysydenta: „argument «bądź taki jak 
wszyscy» nigdy mnie nie przekonywał” (s. 116). Istotny okazuje się 
zatem fakt zachowania własnej tożsamości, osobowości rozumianej nie 
tylko jako posiadanie rysów indywidualnych, ale jako wierność okre-
ślonej hierarchii wartości. Towarzyszyć temu musi bunt powiązany 
z pragnieniem wyswobodzenia się ze stadnego modelu życia i zastą-
pienia go indywidualnym postrzeganiem i rozwiązywaniem proble-
mów. Jednostkowość powinna zastąpić fałszywą wspólnotę – komu-
nizm. Tylko w takim wypadku jesteśmy w stanie odzyskać przypisaną 
nam, jako ludziom, godność i umiejętność rozróżniania dobra i zła. 
A. Camus tak argumentuje tę, naturalną niemal, ludzką skłonność: 
„Bunt rodzi się z tego, co w człowieku najściślej indywidualne. Pomi-
mo przemocy i grozy historii człowiek pozostaje absolutem. Można ten 
absolut odnaleźć w świadomości, nawet kiedy jest uwięziona i niema, 
w dochowywaniu wierności samemu sobie”109. 

Napisany z dużym talentem utwór Niechciana podróż na Syberię przy-
pomina bardziej relację z podróży (na co wskazuje już sam tytuł) niż spra-
wozdanie z ciernistej drogi, jaką przebył autor, przekraczając bramy więzie-
nia, doświadczając poniżenia i upokorzenia zarówno w czasie śledztwa, jak 
i później – już na zesłaniu. Dzięki temu koncentrujemy się na zaprezento-
wanej przez bohatera-narratora panoramie życia ZSRR w latach sześćdzie-
siątych XX wieku. Z tego też powodu utwór zyskuje cechy świadectwa. 
W swoim czasie prawidłowo odczytali jego sens „urzędnicy od kultury”, 
skoro stał się on jedną z przyczyn zesłania Amalrika do Magadanu. 

108  R. Ingarden, Książeczka o człowieku,  Kraków 1987, s. 73.
109  A. Camus, Człowiek zbuntowany, tłum. J. Guze, Kraków 1993, s. 18–19.



Rozdział IV

OD ZNIEWOLENIA DO WOLNOŚCI 
WEWNĘTRZNEJ

Notatki dysydenta

Dopóki nie przestaniemy łgać
I bać się nie oduczymy, 

Stalin żyje.
(B. Cziczibabin)

Podczas krótkiego, przerwanego tragiczną śmiercią, pobytu na emi-
gracji Amalrik dążył do usystematyzowania i zrozumienia swych prze-
żyć i doświadczeń związanych z udziałem w ruchu demokratycznym, 
osadzeniem w łagrze i nierówną walką z systemem zła. Najlepszym 
sposobem na nazwanie, określenie tragicznych przygód okazał się po 
raz kolejny proces twórczy, uwieńczony tomem memuarów pod zna-
miennym tytułem Notatki dysydenta (Записки диссидента). Zapiski 
sięgające 1966 roku, kiedy to Amalrik wrócił z zesłania i czynnie włą-
czył się w działalność wolnościową dysydentów, i kończące się opisem 
wyjazdu na obczyznę, stały się nie tylko dobrą formą terapii dla samego 
ich autora obciążonego traumą komunizmu. Wspomnienia te zaczęły 
pełnić rolę rzetelnego świadectwa czasów poodwilżowych w Związ-
ku Radzieckim. Amalrik dokonuje analizy różnych sfer rzeczywistości 
radzieckiej doby breżniewizmu. Chłodne spojrzenie analityka i inter-
pretatora łączy się w sposób organiczny z przeżyciem osobistym, z em-
pirycznym sprawdzeniem badanego obiektu. Dzięki temu książka zy-
skuje walory dokumentu, a jej przesłanie oparte jest na wiarygodności  
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naocznego świadka. Zaletę obiektywizmu zwiększa kilkuletni dystans 
czasowy, jaki dzielił rozpoczęcie tworzenia Notatek... od zawartych 
w nich faktów, przemyśleń i przeżyć. Odległość czasowa i przestrzen-
na wobec prezentowanych wydarzeń pozwoliła na wyeliminowanie, 
sprzyjających subiektywizmowi, emocji i zagęszczonych uczuć, co 
w konsekwencji okazało się korzystne dla czytelnika, który jest w sta-
nie samodzielnie skomentować zaistniałe fakty i tym samym w sposób 
bardziej realny odczuć ducha, a raczej – bezduszność tamtej epoki. 

Wśród różnorodności i bogactwa przedstawionych wydarzeń wiele 
miejsca zajmują rozważania o sztuce w okresie zastoju, kiedy minęła 
fala odwilżowych, liberalnych uniesień i zaistniała groźba restaliniza-
cji. Amalrik stawia zasadnicze pytanie: czy chwilowa, choćby nawet 
połowiczna atmosfera wolności pozostawiła trwały ślad w świadomo-
ści artystów, czy udało się im pokonać paraliżujący strach i powrócić 
do, rugowanych przez reżim, kategorii talentu, natchnienia i indywi-
dualności, bez których nie może się wszak obejść żadne dzieło sztuki? 
Jako twórca sztuk utrzymanych w gatunku dramatu absurdu oraz jako 
przeprowadzający wywiady z aktorami i reżyserami Amalrik zwraca 
się najpierw w stronę teatru. 

Pisząc: „W latach mojego dzieciństwa na scenie bywało niekiedy 
więcej ludzi niż na widowni – szczególnie kiedy pokazywano sztukę 
rewolucyjną z udziałem mas proletariackich...”1, Amalrik wskazuje na 
pierwszy, porewolucyjny okres w dziejach teatru, kiedy to Lenin chciał 
wykorzystać ten rodzaj sztuki w celach agitacyjno-propagandowych. 
Zdaniem wodza rewolucji niepiśmienna ludność powinna wykazywać 
szybszą, w stosunku do słowa pisanego, reakcję na postanowienia o ko-
nieczności wdrażania w życie haseł „wielkiego Października”. Pro-
stymi ludźmi manipulowano nie tylko poprzez krótkie agitspektakle, 
propagujące ateizację i pożytki płynące z przestrzegania higieny, ale 
zwłaszcza dzięki wielkim, zakrojonym na szeroką skalę, historycznym 
widowiskom pod gołym niebem z udziałem tysięcy statystów, wystę-
pujących jako jeden, wielogłowy, kolektywny aktor. Przedstawienia te 
(инсценировки) miały na celu maksymalną kumulację emocji, a prze-

1  А. Амальрик, Записки диссидента, СЛОВО/SLOVO, Москва 1991, s. 28. 
Wszystkie cytaty według tego wydania. W nawiasie podaję numer stronicy.
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de wszystkim – wzbudzenie nienawiści wobec wroga: białogwardzisty, 
burżuja, kułaka... A ponieważ porewolucyjny eksperyment teatralny 
miał na celu zniesienie granicy między sceną a publicznością, to nie-
rzadko zdarzało się, że rozemocjonowany, wzburzony tłum wdzierał 
się na pole akcji dramatu (front, fabryka), chcąc na przykład zabić 
(w sensie dosłownym) złego imperialistę2. Richard Pipes przytacza 
przykład takiego dramatu nienawiści: „Wielotysięczny tłum przyglą-
da się z zapartym tchem akcji scenicznej. Śmiech i kąśliwe docinki 
witają postać Kierenskiego (...) Zwolennicy Rządu Tymczasowego, 
ogarnięci paniką, uciekają we wszystkie strony. Kierenski i jego mini-
strowie pierzchają do samochodów, a ich pośpieszna ucieczka raduje 
widownię. (...) Publiczność jest zelektryzowana: wydaje się, że jeszcze 
chwila, a gawiedź złamie bariery i razem z samochodami oraz tłumem 
żołnierzy i robotników rzuci się do ataku na ostatni bastion znienawi-
dzonej kierenszczyzny”3. 

Po 1917 roku postulat nowej sztuki zainspirowanej Wielką Reformą 
połączony został z rewolucyjnym programem estetycznym Wsiewo-
łoda Meyerholda i programem ideowym Władimira Majakowskiego. 
Dekret o nacjonalizacji teatrów z 1919 roku podporządkował ich dzia-
łalność Centralnemu Komitetowi Teatralnemu. W latach 1917–1927, 
jak podaje L. Liburska, w samej Moskwie istniało 168 teatrów4. Okres 
stalinizmu przyniósł jednakże ujednolicenie sztuki teatralnej, jej pod-
porządkowanie wymogom ideologii oraz wytycznym realizmu socja-
listycznego. „Odwilż” na nowo odkryła wielkość teatru rosyjskiego, 
dzięki czemu na scenie mogło się pojawić wiele, oczyszczonych z nalo-
tu marksizmu-leninizmu, spektakli. Pierwsza faza rządów Breżniewa, 
mimo iż władza nie była już w stanie zdławić zaczątków odradzania 
się świadomości, zaowocował jednakże kolejną falą biurokratyzacji 
i skostnienia w życiu scenicznym. 

Pierwszym człowiekiem teatru, z którym na polecenie Agencji 
Prasowej „Nowosti” Amalrik przeprowadził wywiad, był Walentin 
Płuczek – główny reżyser Teatru Satyry, autor scenicznej adaptacji od-

2  В. Жидков, Театр и время: от Октября до Перестройки, Москва 1991, 
s. 114.

3  R. Pipes, Rosja bolszewików, tłum. W. Jeżewski,  Warszawa 2005, s. 329–330.
4  L. Liburska, Teatr rosyjski [w:] Rosjoznawstwo..., op.cit., s. 327.
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wilżowego utworu Nazima Hikmeta Był czy nie był Iwan Iwanowicz? 
(А был ли Иван Иванович)5. Płuczek stał się dla Amalrika typowym 
wskaźnikiem zaostrzenia kursu politycznego i poddania się obawom 
związanym z możliwością aresztowania i represji: „Jak tylko rozmo-
wa zeszła na teatr, jakby coś w niego [w Płuczeka – K.D.] uderzyło. 
Zaczął mówić wyświechtanymi formułami, nawet głos mu się zmienił. 
Ale natychmiast, jak skończyłem zapisywać, odzyskał ludzki wygląd” 
(s. 27). W tym miejscu Amalrik po raz kolejny podejmuje temat za-
warty w antytezie artysta a władza. Nie potępiając bynajmniej postawy 
Płuczeka, raczej współczując mu, Amalrik zwraca uwagę na gotowość 
podporządkowania się natury artystycznej (w której założona jest nie-
zależność) woli tyrana. Dało to pisarzowi pretekst do nazwania reżyse-
rów radzieckich „generałami”. 

Inne wrażenie odniósł Amalrik po spotkaniu z Leonidem Warpa-
chowskim, jednym z ostatnich uczniów Meyerholda. Nieprzypadkowo 
pisarz zauważył, iż wnętrze reżysera jest jak „pęknięta struna” (s. 28). 
W ten sposób dawała o sobie znać łagrowa przeszłość, Warpachowski 
został bowiem w 1936 roku aresztowany za udział w spisku trockistow-
skim i skazany na zesłanie do Kazachstanu. Na zesłaniu był reżyserem 
Teatru imienia Lermontowa w Ałma-Acie6. W 1940 roku, tym razem 
za „kontrrewolucyjną agitację”, został skazany na dziesięć lat łagrów. 
Był reżyserem teatru w stolicy Kraju Kołymskiego – Magadanie. Po 
ofi cjalnej rehabilitacji w 1957 roku powrócił do Moskwy. Amalrik cenił 
go szczególnie za wierne, zgodne z prawdą przystosowanie do potrzeb 
sceny Dni Turbinów Bułhakowa.

Jednym z najbardziej uzdolnionych, młodych reżyserów był, zda-
niem Amalrika, Anatolij Efros. Od nagonki na niego w 1967 roku roz-
począł się kolejny zmasowany atak władz na teatr. Twórcza estetyka 
Efrosa nie była akceptowana przez radziecką, partyjną nomenklaturę. 
Ministerstwo Kultury ZSRR rzadko zezwalało na wyreżyserowane 
przez niego spektakle. Z tego powodu niejednokrotnie pojawiały się 
ostre konfl ikty. Działo się tak dlatego, iż za główną wykładnię sztuki 
Efros uważał jednostkę, osobowość, psychikę człowieka. Przedstawia-

5  www.krugosvet.ru/.../PLUCHEK_VALENTIN_NIKOLAEVICH.html, s. 2.
6  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D%B0%, s. 3.
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ne przez niego postaci nie były silnymi herosami, ale raczej ludźmi 
zdominowanymi przez okoliczności, przez nieprzyjazne im otoczenie. 
W każdej postaci reżyser starał się dostrzec elementy oryginalności, 
unikatowości, duchowej głębi, niepowtarzalnego wnętrza7. Zdjęcie go 
ze stanowiska głównego reżysera Teatru Leninowskiego Komsomołu 
wywołało protest. Był to, według Amalrika, przykład dysydentyzmu 
w kulturze, rozwijającego się paralelnie z dysydentyzmem politycz-
nym. Z tego też względu osoba Efrosa wydawała się radzieckim rząd-
com szczególnie niebezpieczna. Kolejnym punktem zapalnym był rów-
nież fakt, iż po opuszczeniu teatru przez Efrosa wielu aktorów złożyło 
rezygnację i wraz z nim przeszło do ekipy Teatru na Małej Bronnej. 

Poodwilżowa kampania antyteatralna nie dotyczyła jednak, co ak-
centuje Amalrik, wyłącznie Efrosa. Pod koniec lat sześćdziesiątych 
zakazano wystawiania wielu spektakli, m.in. takich jak: Tiorkin na 
tamtym świecie (Теркин на том свете) w reżyserii Płuczeka, Śmierć 
Tariełkina (Смерть Тарелкина) w reżyserii Piotra Fomienko, czy też 
Intratna posada (Доходное место) wyreżyserowana przez Marka Za-
charowa. Eliminowano przede wszystkim reżyserów i aktorów pocho-
dzenia żydowskiego.

Wiele miejsca w rozważaniach Amalrika o teatrze zajmuje postać 
Jurija Lubimowa, „inscenizatora obdarzonego niezwykłą wyobraźnią, 
antynaturalisty posługującego się swobodnie przestrzenią, konstruk-
tora widowisk poetyckich i fi lozofi cznych opartych na różnorodnych 
środkach wyrazu, który kierował Teatrem na Tagance”8. W latach sie-
demdziesiątych Teatr na Tagance, pomimo przeszkód ze strony biu-
rokracji, stał się najważniejszym teatrem awangardowym i centrum 
krytycznie nastawionej inteligencji moskiewskiej. Dzięki swej nowa-
torskiej estetyce scenicznej oraz współpracy ze współczesnymi kom-
pozytorami (m.in. Edisonem Denisowem) mógł wykorzystać rozlicz-
ne metody walki z systemem kontroli. Osobowość samego Lubimowa 
miała w tej walce ogromne znaczenie. Reżyser z uporem zwalczał 
wszelkie przejawy biurokracji. Po najostrzejszych starciach z kapra-
lami od kultury, na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 

7  http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/EFROS_ANA-
TOLI_VASILEVICH ATAN_ISAEVICH.html, s. 7.

8  L. Liburska, Teatr rosyjski, op.cit., s. 330.
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osiągnął znaczne sukcesy, inscenizując utwory prozatorskie. Chociaż 
za granicą Lubimow otwarcie krytykował radziecką politykę kulturalną, 
jego inscenizacje powieści Bułhakowa Mistrz i Małgorzata (Мастер 
и Маргарита) oraz antystalinowskiej powieści Jurija Trifonowa Dom 
na nabrzeżu (Дом на набережной) stały się głównymi wydarzeniami 
moskiewskiego życia teatralnego lat siedemdziesiątych. Wystawienie 
tych spektakli stało się możliwe z jednej strony dzięki popularności 
teatru za granicą oraz dzięki doświadczeniu, jakie zdobył Lubimow 
podczas batalii z biurokracją9. Z drugiej strony, aparat biurokratyczny 
tych czasów przeżywał pewne zmęczenie i w obliczu narastających 
konfl iktów nie mógł zmobilizować całej swojej mocy do kontrolowania 
jednego tylko teatru. W ten sposób pod koniec lat siedemdziesiątych 
wypracowany został pewien milczący kompromis między urzędnikami 
z Ministerstwa Kultury a Teatrem na Tagance. Ministerstwo Kultury za-
kazywało wystawiania spornych spektakli tylko na czas  zagranicznych 
tournée. Prasa zwykle nie odnotowywała sukcesów teatru, ale nie prze-
szkadzało to masowemu napływowi widzów, starających się o bilety 
na kilka miesięcy przed premierą. Spektakle rzadko zdejmowane były 
z afi sza, gdyż podstawowa zasada ery breżniewowskiej, aby ochraniać 
status quo, powstrzymywała przeciwników teatru od bardziej zdecydo-
wanych gestów. 

Inne teatry, na co zwraca uwagę Amalrik, nie mogły sobie jednak 
pozwolić na wymianę zdań z urzędnikami, a co za tym idzie, pozosta-
wały w stanie biurokratycznego odrętwienia i nadzoru ze strony władz. 
Najbardziej raziła twórców polityka repertuarowa rządzących. Główny 
reżyser, który razem z zespołem i radą artystyczną teatru powinien okre-
ślać koncepcje repertuaru, był pod tym względem ubezwłasnowolniony 
przez system kontroli, który wręcz uniemożliwiał indywidualne profi lo-
wanie programu teatralnego10. W programie powinna być uwzględniona 
równowaga między zagraniczną, rosyjską i radziecką klasyką, między 
współczesną radziecką dramaturgią i wcześniej przewidzianą liczbą 
sztuk stworzonych na zamówienie Ministerstwa Kultury dla uczczenia 
uroczystych rocznic. Te ostatnie, co z ironią podkreśla Amalrik, często 
ignorowano i aby zapełnić widownię, nakazywano nauczycielom, by 

9  Д. Кречмар, op.cit., s. 28.
10  Por. ibidem, s. 24.
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przyprowadzali do teatru uczniów. Podobne rozporządzenie dotyczyło 
kierowników fabryk, którzy rozdawali darmowe bilety na spektakle ro-
botnikom zatrudnionym w ich zakładach. Zjazdom partyjnym, plenom 
Komitetu Centralnego, jubileuszom... towarzyszył zawsze skrupulatny 
przegląd repertuaru, co prowadziło do tego, że spektakle budzące wąt-
pliwości na czas „wielkich wydarzeń” zdejmowane były z afi sza. Spo-
rządzony wcześniej program musiał być zatwierdzony przez miejscowy 
wydział kultury. Ministerstwo Kultury miało prawo, nie pytając o zgo-
dę kierownictwa danego teatru, wpisywać do planu przedstawień napi-
sane na zamówienie utwory konformistyczne. O zmianach zaistniałych 
w repertuarze (np. na skutek choroby aktora) trzeba było zawiadamiać 
ministerstwo. Innym problemem teatrów, wywołanym głównie przez 
cenzurę, był głęboki kryzys współczesnej dramaturgii spowodowany 
brakiem wybitnych sztuk dramatycznych, co rekompensowano w prak-
tyce inscenizacjami współczesnej prozy bądź rosyjskich klasyków. Jed-
nak większość teatrów decydowała się wystawiać spektakle politycznie 
prawidłowe. Wszystko to prowadziło do spadku poziomu przedstawień 
i ich oglądalności. W zespołach artystycznych rzadko doceniano akto-
rów utalentowanych, toteż ówczesny teatr obfi tował w miernoty. 

Wywiady z aktorami i reżyserami powstawały, jak już nadmieniono, 
na zamówienie Agencji Prasowej „Nowosti”. Tym samym Amalrik po 
raz kolejny podejmuje temat środków masowego przekazu i ich funk-
cjonowania w warunkach państwa totalitarnego. A jest to tematyka nie-
zwykle istotna, gdyż prasa, radio i telewizja zawsze stanowiły w ZSRR 
znaczącą siłę, mocno wprzęgniętą w działalność o charakterze ideolo-
giczno-propagandowym. Według Janusza Adamowskiego: „Podstawo-
wym celem ich istnienia było umacnianie podstaw systemu, którego 
rządom podlegało ogromne państwo (...), które zamieszkiwało blisko 
280 mln obywateli. Na tę siłę składało się m.in. ponad 7,5 tys. gazet 
oraz 2,5 tys. czasopism o różnym zasięgu oddziaływania (od central-
nego po zakładowy), a także 114 instytucji wydawniczych, a ponadto 
rozbudowane struktury radiofonii i telewizji oraz dwie wielkie agencje 
prasowe – TASS i AP «Nowosti», dysponujące bogatą siecią własnych 
korespondentów (krajowych i zagranicznych)”11. 

11  J. Adamowski, Transformacja rosyjskich środków masowej informacji (lata 
osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte) [w:] Transformacja systemów medialnych w kra-
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Zainteresowany problematyką mass mediów Amalrik wychodzi od 
określenia zadań i reguł działalności agencji prasowych jako instytucji 
gromadzących, opracowujących oraz udostępniających prasie, radiu 
i telewizji informacje oraz publicystykę. Gromadzony przez agencje 
materiał prasowy pochodzi od własnych korespondentów krajowych 
i zagranicznych, różnych instytucji oraz z innych agencji prasowych12. 
Opracowane teksty przesyłane są redakcjom prasowym, radiowym 
i telewizyjnym, a także innym agencjom prasowym, głównie w formie 
serwisów informacyjnych lub biuletynów informacyjno-publicystycz-
nych. Ze względu na zasięg terytorialny rozróżnia się agencje prasowe: 
światowe, regionalne, krajowe i lokalne13. Słuszne jest więc spostrze-
żenie Amalrika, iż agencja prasowa jako swego rodzaju rozdzielnik in-
formacji, dokonujący ich segregacji i wyboru, musiała być szczególnie 
ważna dla rządu, by wypełniać jego zalecenia manipulacyjno-propa-
gandowe.

Pisarz zwraca się w stronę historii światowych agencji prasowych, 
by zaświadczyć, że Rosja nie była pionierem na tym polu. Początki 
działalności typowej dla agencji prasowych sięgają bowiem XVII wie-
ku, ich rozwój jest jednak ściśle związany z doskonaleniem techniki 
łączności (zwłaszcza z wynalezieniem telegrafu). Pierwszą na świecie 
nowoczesną agencję prasową założono w 1835 roku w Paryżu, w 1849 
roku powstała agencja prasowa w Niemczech, a w 1851 roku kabel 
telegrafi czny połączył Paryż z Londynem14. W 1902 roku założono Pe-
tersburską Agencję Telegrafi czną, a po 1918 roku zaczęła działać Agen-
cja Telegrafi czna Związku Radzieckiego (TASS). Znaczenie agencji 
prasowych ZSRR znacznie wzrosło po II wojnie światowej: TASS stała 
się agencją światową. 

Dzieje agencji prasowej prezentowanej przez Amalrika zaczęły 
się 24 czerwca 1941 roku, kiedy po napaści Niemiec hitlerowskich 
na ZSRR utworzono Radzieckie Biuro Informacyjne (Совинформ-

jach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, pod red. B. Dobek-Ostrowskiej,  
Wrocław 2002, s. 35.

12  Podaję za: Agencje prasowe, http://portalwiedzy.onet.pl/78044.,,,agencje_
prasowe,haslo.html, s. 1–3.

13  http://www.nikon.ru/home/ru_RU/local_content/broad/446/1.html, s. 2.
14  http://www.1tvs.ru/index.php?id=165, s. 4.
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бюро)15. Podstawowe zadanie Biura w tym czasie polegało na spo-
rządzaniu komunikatów dla radia, gazet i czasopism o sytuacji na 
froncie, pracach poza linią frontu, ruchu partyzanckim. W 1944 roku 
w strukturę Biura włączono specjalny wydział, zajmujący się propa-
gandą za granicą16. Jak pisze Amalrik, „w ostatnich latach panowania 
Chruszczowa” (s. 25) utworzono Agencję Prasową „Nowosti”, która 
opracowywała serwis publicystyczny (tekstowy, fotografi czny i fi lmo-
wy), a także wydawała codzienny przegląd prasy w języku angielskim 
(„Daily Review”)17. Agencja wyspecjalizowała się w obsłudze prasy 
zagranicznej i dziennikarzy przebywających w ZSRR. Musiało się to 
wiązać z wypracowaniem odpowiednich mechanizmów manipulacyj-
nych zwłaszcza wobec korespondentów zachodnich. Dlatego Amalrik 
odnotował: „naczelnik wydziału [APN – K.D.] zdecydowanie potępił 
«przedpotopowy» styl gazet radzieckich, mówiąc, że za granicą nie 
można prowadzić takiej prymitywnej propagandy jak w kraju, że trze-
ba to robić delikatniej...” (s. 35). Cel ten mogła agencja osiągnąć m.in. 
dzięki swej rozbudowanej strukturze: była wydawcą 43 czasopism i 83 
biuletynów prasowych w kilkunastu językach (np. w Polsce ukazywał 
się „Kraj Rad”18), posiadała biura w 65 krajach, jej materiały propagan-
dowe docierały do ponad 100 krajów.

Wykorzystując status dziennikarzy, zarówno w agencji moskiew-
skiej, jak i w jej delegaturach pracowali agenci wywiadu19. Amalrik 
zauważa: „Jak każda instytucja związana z zagranicą, APN pracowała 
w ścisłym kontakcie z KGB, a zagranica była dla jego agentów wygod-
ną «przykrywką». Później moją pracę dla APN przytaczali jako jeden 
z dowodów na to, że jestem agentem” (s. 25).

Dysydent rosyjski miał podstawy, by twierdzić, iż media radzieckie 
propagują fałsz, zakłamanie, obłudę i trudną do powielenia na innej 
przestrzeni hipokryzję. Będąc pozaetatowym współpracownikiem 
APN, a potem jednym ze współautorów gazety „Магаданская прав-

15  http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0..., s. 2.
16  http://www.rian.ru/docs/about/history.html, s. 1.
17  Polska, Europa, Rosja, http://portalwiedzy.onet.pl/69955.,,,agientstwo_piecza-

ti_nowosti.has..., s. 1.
18  Prasa, radio, telewizja, http://encyklopedia.interia.pl/haslo?hid=115837, s. 1.
19  http://www.agentura.ru/text/press/gru/lun3.txt, s. 3.
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да”, obserwował proces usuwania z tekstów najpierw odrębnych słów 
i zdań, później całych akapitów. Domagał się podpisywania napisanych 
przez niego artykułów swoim pełnym nazwiskiem, nie godził się na 
skreślenia, uważając, że powołaniem środków masowej informacji jest 
niesienie prawdy i eksponowanie wolności. Przypomnijmy, iż idei wol-
ności człowieka, łącznie z wolnością myśli i słowa, bronił m.in. Pius XI 
w swych encyklikach skierowanych przeciw współczesnym mu dwóm 
formom ustroju totalitarnego. Encyklika Mit brennender Sorge z 1937 
roku była skierowana przeciw hitleryzmowi, a encyklika Divini Re-
demptoris eksponowała błędy ideologii marksistowsko-komunistycz-
nej20. Oba dokumenty wskazywały na podeptanie godności człowieka 
oraz ignorowanie jego prawa do wolności w życiu publicznym przez 
wspomniane ustroje polityczno-państwowe. Było to pośrednie uznanie 
wolności myśli i słowa jako fundamentalnego prawa człowieka.

Z przypisaniem mass mediom głównie funkcji propagandowej wią-
zała się zmiana zapatrywania na powinności dziennikarskie, złamanie 
uniwersalnie rozumianej etyki dziennikarskiej, związane ze zniekształ-
caniem informacji z jednej strony i manipulowaniem odbiorcą – z dru-
giej. Już przez Lenina dziennikarze byli traktowani jako aktyw partyj-
ny, dziennikarstwo komunistyczne wymaga bowiem od swych adeptów 
jasnego światopoglądu, zdecydowanych przekonań politycznych, ak-
tywnego zaangażowania się w proces zmian społecznych. Wymaga się 
również, aby ideowość nie pozostawała jedynie rysem osobowości, 
ale ujawniała się w działalności dziennikarskiej – w selekcji obiektów 
dziennikarskiej penetracji, kompozycji materiałów, formułowanych 
ocenach... Taka zgoda na fałsz musi prowadzić do degradacji psychiki 
dziennikarzy. Amalrik zauważył: „Styl wzajemnych relacji w APN – 
nawet z wysokim kierownictwem – był niewymuszony i przyjacielski. 
Ale to tylko na powierzchni: głębiej odczuwało się brak wzajemnego 
zaufania, strach, aby nie powiedzieć czegoś niepotrzebnego. Dzien-
nikarze byli również aktorami grającymi prostych chłopców i dziew-
czyny, a na innym poziomie «nieujarzmionych pracowników frontu 
ideologicznego». W ten sposób ich życie zamieniało się w grę, podczas 

20  Zob. więcej: S. Kowalczyk, Wolność naturą i prawem człowieka, op.cit., 
s. 106–117.
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której stopniowo zatracali własną osobowość” (s. 35). Pojęcie ideowo-
ści, co odnotował m.in. Tomasz Goban-Klas, obejmuje zatem funkcje 
tak propagandysty, jak i agitatora i organizatora21. Ideowość ma spowo-
dować, że działalność zarówno całego zespołu, jak i poszczególnych 
dziennikarzy będzie miała oś organizującą, a treści mediów masowych 
będą rozwinięciem marksizmu-leninizmu jako postępowej ideologii.

Głównym punktem rozważań w pierwszej części Notatek dysydenta 
jest przedstawienie ruchu dysydenckiego w latach 1966–1976, a więc 
w czasie, gdy Amalrik stał się aktywnym uczestnikiem sprzeciwu wo-
bec władz aż do początku jego przymusowej emigracji, odkąd poczy-
nania dysydentów obserwowane były z pozycji wygnańca. Oprócz pre-
zentacji najważniejszych inicjatyw dysydentów w tym okresie odbiorca 
natrafi a na wiele sylwetek najbardziej znamienitych obrońców praw. 
Przedstawiając Aleksandra Sołżenicyna, Andrieja Sacharowa, Siergie-
ja Kowalowa, Jurija Orłowa, Piotra Grigorienkę, Anatolija Marczenkę, 
Aleksandra Ginzburga, Jurija Gałanskowa, Piotra Jakira, Wiktora Kra-
sina..., Amalrik koncentruje swą uwagę przede wszystkim na mechani-
zmach zachowań człowieka-jednostki w warunkach zniewolenia, zwra-
cając uwagę na odradzanie się indywidualności ludzkiej i docenienie 
niepowtarzalności każdej osoby. 

Rok, w którym Amalrik rozpoczyna pisanie „kroniki dysydentów”, 
był znamienny dla rosyjskiego ruchu wolnościowego z kilku co naj-
mniej powodów. Po pierwsze, wtedy to właśnie odbył się zaimprowizo-
wany proces Siniawskiego i Daniela. Po wtóre, Sołżenicynowi (po bły-
skotliwym ofi cjalnym debiucie wywołanym publikacją Jednego dnia 
Iwana Denisowicza) zabroniono wydawania innych utworów. W mar-
cu 1966 roku, w atmosferze sekretności i tajemnicy, przeprowadzono 
w Kijowie proces dwudziestu trzech intelektualistów ukraińskich. Jed-
nego z nich oskarżono m.in. o posiadanie egzemplarza tomiku wierszy 
XIX-wiecznego poety ukraińskiego Tarasa Szewczenki, którego poe-
mat wydrukowano bez podania jego nazwiska, toteż funkcjonariusze 
literaccy uznali go za antyradziecki wiersz nieznanego autora22. W spo-
sób, który wkrótce stał się powszechnie znany i stosowany, wymie-

21  T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, 
telewizji i Internetu,  Warszawa 2004, s. 166–169.

22  Ferment in the Ukraine, pod red. M. Browne, Woodhaven 1971, s. 21.
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nione procesy pociągnęły za sobą kolejne sprawy sądowe, ponieważ 
oburzeni intelektualiści zaczęli otwarcie krytykować radziecki system 
sądowniczy, wykorzystując w tym celu język radzieckiej konstytucji 
i radzieckiego kodeksu karnego23.  Na przykład: sprawa Siniawskiego 
i Daniela wstrząsnęła Ginzburgiem do tego stopnia, że sporządził ko-
pie protokołów ich procesu, tak zwaną Białą księgę. Wkrótce potem 
aresztowano go wraz z trojgiem współpracowników i był to, dokładnie 
zanalizowany przez Amalrika, „proces czworga”, z którego skrupulatną 
relację wespół z Pawłem Litwinowem przedstawił właśnie Amalrik24. 
Natomiast wspomnianym wyżej procesem kijowskim zajął się młody 
prawnik ukraiński – Wiaczesław Czornowił. Sporządził fachową ana-
lizę ukraińskiego systemu prawnego, wskazał na jego sprzeczności 
wewnętrzne i dowiódł, że oskarżonych w tej sprawie aresztowano nie-
legalnie, na podstawie zarzutów graniczących z absurdem25. Areszto-
wano go niemal natychmiast. 

W 1967 roku powołany na stanowisko przewodniczącego KGB Ju-
rij Andropow wygłosił ofi cjalne przemówienie z okazji pięćdziesiątej 
rocznicy powstania Czeki, w którym chwalił zasługi tajnej policji ra-
dzieckiej, w tym „nieugiętą walkę z wrogami państwa”26. Osłabione 
podczas rządów Chruszczowa radzieckie „organa bezpieczeństwa” 
wzmocniły teraz swą pozycję. Andropow, nigdy przedtem niepracujący 
w KGB, był protegowanym Susłowa. Do KGB przeszedł z wydziału 
zagranicznego Komitetu Centralnego, z zadaniem odbudowania poli-
cji politycznej. Dodajmy, iż w 1969 roku został członkiem Politbiura 
i jedną z najbardziej wpływowych postaci reżimu27. Pod rządami An-
dropowa KGB, którego funkcjonariuszom Amalrik poświęca w swych 
wspomnieniach wiele miejsca, znacznie się rozrosło: zwerbowano le-
piej wykształconych agentów, wybudowano nowe skrzydło siedziby 
KGB za Placem Dzierżyńskiego w centrum Moskwy. Działając w spo-
sób bardziej wyrafi nowany niż Beria, Andropow zmodernizował ope-

23  A. Applebaum, op.cit., s. 486.
24  P. Litvinov, The Trial of the Four. The Case of Galanskov, Ginzburg, Dobrovol-

sky and Laskhova, New York 1972, s. 5–11.
25  Ferment in the Ukraine, op.cit., s. 9.
26  M. Hopkins, Russia’s Underground Press, New York 1983, s. 1–14.
27  Z. Medvedev, Andropov,  New York 1983, s. 54.
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racje tej instytucji i sam nadzorował kampanię propagandową mającą 
na celu przywrócenie jej prestiżu28. Działalność wywiadowcza na ze-
wnątrz stała się bardziej ekstensywna i efektywna, wewnątrz kraju zaś 
wszelka jawna opozycja została stopniowo, lecz skutecznie stłumio-
na. O skali represji i prześladowań dysydentów przez KGB świadczą 
dokumenty zgromadzone przez agentów tej instytucji29. Jednocześnie 
zmieniły się relacje Partia – KGB. Stalin używał NKWD do rządzenia 
partią. Breżniew i Andropow wykorzystywali KGB do rządzenia spo-
łeczeństwem w połączeniu z partią. Z działaniami represyjnymi podej-
mowanymi przez Andropowa wobec dysydentów współbrzmią słowa 
Breżniewa: „Naród nasz domaga się, by z takimi, za przeproszeniem, 
działaczami postępowano jak z przeciwnikami socjalizmu, osobnikami 
występującymi przeciw własnej Ojczyźnie, wspólnikami albo wręcz 
agentami imperializmu. Naturalnie, że stosujemy i będziemy stosować 
w stosunku do nich przewidziane prawem kary”30.

Szeroki wachlarz represji wymierzonych przeciw dysydentom: za-
mykanie w więzieniach i zakładach psychiatrycznych, osadzanie w ła-
grach, zsyłki do oddalonych miejsc w kraju, zastraszanie, zwalnianie 
z pracy, zmuszanie do emigracji... nie zapobiegły jednak działalności 
obrońców praw, albowiem, jak słusznie zauważył B. Brążkiewicz: 
„Zupełnie odwrotnie do czasów stalinowskich, kiedy represje i szy-
kany zabiły w społeczeństwie ducha wolności, tym razem im większe 
były represje, tym głośniej rozlegały się głosy przeciwko restalinizacji, 
szczególnie ze strony autorytetów moralnych i naukowych, pisarzy, lu-
dzi kultury i sztuki, artystów” 31.

Epoka stalinowska odeszła w przeszłość, ale główny wyznacznik 
reżimu – zachowanie totalnej kontroli życia społecznego – pozostał 
niezmienny. Granice tego, co dozwolone w sferze poglądów, gustów, 
a nawet czynów, znacznie się rozluźniły, lecz sam podział inicjatywy 
obywatelskiej i kulturowej, nie mówiąc już o polityce, na „dozwoloną” 
i „niedozwoloną”, zachował pełną rację bytu. W rzeczywistości prawie 

28  M. Malia, op.cit., s. 419.
29  Zob.: Власть и диссиденты. Из документов КГБ и ЦК КПСС, http://www.

mhg.ru/fi les/knigi/vendd.pdf
30  Cyt. za: M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 298.
31  B. Brążkiewicz, op.cit., s. 45.
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każda samodzielna inicjatywa, nawet w pełni lojalna w stosunku do 
panującej ideologii, niemal zawsze wzbudzała podejrzenia już choć-
by właśnie dlatego, że była inicjatywą, a nie wypełnieniem nakazów 
władzy. 

System nakazów i zakazów, dyktowanych przez władze, nie był 
zgodny nie tylko z wyobrażeniami o prawach człowieka, przyjętymi 
w krajach demokratycznych, ale i z istniejącym radzieckim prawodaw-
stwem. Zakładano, że dla człowieka radzieckiego prawo stanowią ideo-
logiczne postanowienia partii i rządu, przy czym postanowienia te nie 
zawsze wykładane były jasno nawet w artykułach wstępnych „Praw-
dy”. Przypuszczano, że człowiek radziecki nawet bez dodatkowych 
wyjaśnień powinien rozumieć, iż na przykład: utrzymywać kontakty 
towarzyskie z cudzoziemcami bez pozwolenia władz – to rzecz kary-
godna, słuchać zagranicznych rozgłośni radiowych – to nielojalne, ma-
lować obrazy w manierze innej niż socrealizm, a tym bardziej wysta-
wiać je na widok publiczny – to akt ideologicznej dywersji, publikować 
za granicą bez zgody – to przestępstwo32. Nieprzestrzeganie tych norm 
groziło tragicznymi nieraz konsekwencjami.

Władze nie uważały swoich działań w stosunku do „odszczepień-
ców” za represje, bowiem, w odróżnieniu od czasów stalinowskich, 
relegowano, wyganiano, osadzano w łagrach i „psychuszkach”, piętno-
wano w prasie, wcale nie przypadkowych ludzi. W epoce Chruszczowa 
i Breżniewa „za nic” nie prześladowano. Znaleźli się jednakże ludzie, 
którzy, nie naruszając litery prawa, otwarcie odmawiali przestrzegania 
ogólnie przyjętych, radzieckich norm zachowania. Ludzie ci doskona-
le zdawali sobie sprawę, czym może grozić podobny nonkonformizm, 
i chociaż nie wszyscy z nich uważali się za politycznych opozycjoni-
stów, ale wszyscy swą osobistą, zawodową i obywatelską niezależność 
cenili wyżej niż wątpliwy dobrobyt osiągnięty w zamian za lojalność. 
Za tę niezależność gotowi byli zapłacić cenę najwyższą. Dzięki samiz-
datowi i zachodnim rozgłośniom radiowym ich nazwiska stały się sze-
roko znane i coraz liczniejsi zaczęli brać z nich przykład. Pod koniec 
lat 60. (a więc w okresie, na którym koncentruje się Amalrik) otwarte 

32  Zob. np. В. Долинин, Д. Северюхин, Преодоление немоты. Ленинградский 
самиздат в контексте независимого культурного движенияю 1953–1991, Санкт 
Петербург 2003, s. 35–38.



Od zniewolenia do wolności wewnętrznej 207

ignorowanie nieofi cjalnych postanowień władz stało się zauważalnym 
faktem radzieckiego życia społecznego i kulturalnego. Ludźmi, któ-
rzy wprowadzili to ogromne novum do radzieckiej rzeczywistości byli 
właśnie dysydenci.  

Dysydenci, a więc ci, którzy ośmielili się zwątpić w ofi cjalną religię 
komunistyczną, nie byli zorganizowaną opozycją z ustalonym planem 
i programem działania. Domagali się przestrzegania praw obywateli, 
w tym również praw narodowych i religijnych. Jak piszą M. Heller 
i A. Niekricz: „stanowili garstkę, bo niezwykle trudno jest się wyzbyć 
strachu, który ciąży na ludziach od pół wieku. Pojawienie się dysyden-
tów świadczyło o tym, że jest to jednak możliwe, że państwo nie jest 
wszechmocne”33.

Różnorodny był stosunek obywateli radzieckich do dysydentów. Jed-
ni okazywali im otwartą wrogość, inni lęk, a jeszcze inni (a tych również 
było niemało) – sympatię. Ciekawa była pod tym względem postawa 
tzw. liberałów. Wynikała ona z dwoistości ich natury34. Z jednej strony, 
rzeczywistość radziecka irytuje, z drugiej – w zamian za lojalność za-
pewnia względnie dobre warunki materialne: mieszkanie poza kolejnoś-
cią, bezzwrotne pożyczki, wyjazd do sanatorium, daczę... Pod wieloma 
względami nie zgadzają się z władzą, ale nie odważyliby się tego zwer-
balizować z obawy przed utratą przywilejów. Niezgoda na quasi-religię 
nie jest jednak zasadnicza. Liberałowie w tajemnicy, sekretnie wspierali 
dysydentów fi nansowo, czytali w ukryciu samizdat, słuchali zachodnich 
rozgłośni radiowych... Trudno jednoznacznie określić ich postawę, na 
pewno nie był to jednak świadomy, zasadniczy sprzeciw wobec reżimu. 
M. Malia zauważył, że w związku z niejednoznacznością podejścia li-
beralnego wobec dysydentyzmu, przyjął się umowny podział inteligen-
cji na „Giordanów Bruno” i na „Galileuszy”35. Ci pierwsi byli jawnymi 
dysydentami, którzy śmiało wypowiadali swoje opinie, za co często 
ponosili poważne konsekwencje, natomiast ci ostatni nie ujawniali swo-
jej krytycznej postawy, a nawet publicznie opowiadali się za ofi cjalny-
mi sloganami, jednakże prywatnie działali na rzecz „nowej odwilży”. 
J. Smaga twierdzi: „Ruch dysydencki lat 60. i 70. był prototypem spo-

33  M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 271.
34  Por. ibidem, s. 268–275.
35  M. Malia, op.cit., s. 423.
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łeczeństwa alternatywnego, odznaczał się pluralizmem tendencji ideo-
wych, od skrajnie nacjonalistycznych do neomarksistowskich, było 
w nim miejsce dla ruchów ekologicznych, religijnych, fi lozofi cznych, 
feministycznych. KGB pod kierownictwem Jurija Andropowa odniósł 
w walce z duchem nonkonformizmu w drugiej połowie lat 70. wiele 
sukcesów: część liderów zmuszono do emigracji, większość zamknięto 
w łagrach i «psichuszkach», najmniej odpornych udało się skłonić do 
publicznej skruchy”36.

Dla wielu młodych ludzi, co podkreśla Amalrik, motywacją do 
przystąpienia do ruchu demokratycznego było niemal metafi zyczne 
pragnienie wydostania się poza otaczający ich, radziecki świat wraz 
z jego nudą i zakłamaniem. Wiązało się to z buntem młodego poko-
lenia wobec kategorycznych stwierdzeń rządzących, że rzeczywistość 
radziecka to zamknięta strefa, że to niemal cały wszechświat. „My 
– pisze Amalrik – drążąc w tej strefi e choć maleńkie wyłomy, mogli-
śmy oddychać innym powietrzem – nieraz może infantylnym, ale za to 
pozbawionym skażenia totalitaryzmem” (s. 20). Poprzez swoją dzia-
łalność dysydenci przyczyniali się więc do przełamania odwiecznej 
rosyjskiej izolacji oraz kompleksu niższości, którym reżim sowiecki 
nadał formę ideologicznej wyjątkowości. Działania dysydentów – bez 
względu na ich ograniczoną skalę – były zatem dla władz radzieckich 
źródłem poważnych problemów, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę ob-
sesyjną wręcz troskę rządzących o wizerunek ZSRR w oczach świata37. 
W epoce stalinowskiej masowe represje można było utrzymać w tajem-
nicy i ukryć je przed oczyma obcokrajowców. Natomiast w latach 60. 
i 70. wiadomość o pojedynczym aresztowaniu w ciągu doby obiegała 
cały świat. Po części była to zasługa dużego postępu w sferze i meto-
dach działania środków masowego przekazu – Głosu Ameryki, Radia 
„Swoboda” i telewizji – po części tego, że obywatele radzieccy wymy-
ślali coraz to nowe metody przekazu informacji na zewnątrz. Nie trze-
ba dodawać, że rola Amalrika jako „ofi cera łącznościowego” między 
ZSRR i Zachodem była tu wręcz nieoceniona. Nie tylko przekazywał 
na Zachód samizdat, ale również urządzał konferencje prasowe z kore-

36  J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, op.cit., s. 213.
37  Por. A. Applebaum, op.cit., s. 487.
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spondentami zagranicznymi, organizował spotkania z amerykańskimi 
i holenderskimi dziennikarzami, udzielał zagranicy wielu wywiadów 
na temat położenia więźniów sumienia w Związku Radzieckim. 

Zdaniem Amalrika, w momencie pojawienia się realnej opozycji 
granice terroru zaczynają się zawężać i im bardziej nasila się dzia-
łalność opozycji, tym bezpieczniej mogą czuć się również ci, którzy 
w otwartym sprzeciwie nie biorą udziału. A zatem ludzie twierdzący, 
iż w otoczeniu Sacharowa czy Sołżenicyna znajdują się „ekstremiści”, 
sami mogą egzystować w miarę spokojnie, albowiem gdyby nie mieli 
przed sobą tarczy ochronnej w postaci owych „ekstremistów”, zamyka-
no by ich w łagrach nawet bez żadnego powodu. W latach 60. pojęcie 
„ekstremistów”, przeszkadzających stopniowej liberalizacji, odnosiło 
się do ludzi domagających się amnestii dla więźniów politycznych, 
wolności słowa, stowarzyszeń, zebrań i demonstracji, organizujących 
te demonstracje i zwracających się do Sekretarza Generalnego ONZ 
bądź do prezydenta USA. Amalrik pisze: „To bardzo niewinny rodzaj 
«ekstremizmu», ale możemy założyć, że za parę lat zetkniemy się 
z prawdziwym ekstremizmem w postaci podpaleń, wybuchów i mor-
derstw...” (s. 37). Koniec XX i pierwsza dekada XXI wieku udowodni-
ły, iż również w tym wypadku Amalrik miał rację. 

Specyfi cznym centrum, klubem, miejscem spotkań dla ruchu dysy-
denckiego w drugiej połowie lat 60. stało się mieszkanie Ludmiły Gin-
zburg – matki Aleksandra. Będąca już wówczas w podeszłym wieku 
kobieta wzięła na siebie odpowiedzialność upowszechniania samizdatu 
oraz przekazywania dysydentom poufnych informacji. Dało to Amalri-
kowi możliwość spojrzenia na różnorodność postaw ludzkich i mecha-
nizmów zachowania w sytuacji zagrożenia. Na tej podstawie Amalrik 
jeszcze raz podejmuje próbę określenia i nazwania poszczególnych 
grup uczestników ruchu wolnościowego. Tym razem – w porównaniu 
do eseju Czy Związek Radziecki przetrwa do roku 1984? – w oglądzie 
Amalrika znajduje się mniej liczb, mniej danych procentowych, ale za 
to więcej przydatnych do określenia dysydentyzmu uogólnień. Czynni-
kiem łączącym wszystkie rozważania o ruchu dysydenckim jest wska-
zanie na jego niejednolitość, brak homogeniczności. 

Patrząc retrospektywnie, można założyć, że ówczesna opozycja 
składała się z dwóch głównych nurtów. Do pierwszego z nich należeli 
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ludzie już od lat wczesnej młodości rozumiejący naturę reżimu radzie-
ckiego. W większości rozpatrywali ten reżim jako nieuniknioną ko-
nieczność i starali się przystosować do niego dwoma sposobami: albo 
znajdując wygodną dla siebie niszę, a więc nakładając maskę eskapi-
stów, albo – ci najbardziej cyniczni – stając się funkcjonariuszami sy-
stemu. Jednak, kiedy okazało się, że sprzeciw wobec zorganizowanego 
zła jest możliwy – wielu z nich zaczęło stopniowo się przyłączać do 
ruchu. Drugi nurt to ludzie od początku wierzący w absolutną rację re-
żimu i stopniowo dostrzegający przepaść między ideałami komunizmu 
a praktyką życia codziennego. Wszystko to rodziło w nich pragnienie 
aktywnej pomocy w „poprawianiu reżimu”, co stanowiło dla wielu spo-
śród nich impuls do przystąpienia do ruchu. Jedni z nich pozostawali 
do końca zdeklarowanymi komunistami (nawet po usunięciu z partii) 
i bronili „socjalizmu z ludzką twarzą”, inni powoli oddalali się od ideo-
logii komunistycznej, dochodząc do wniosku, że już w niej samej znaj-
dują się pierwiastki totalitarnej przemocy. 

Można również mówić o dwóch pokoleniach opozycji. Podstawą 
tego podziału nie jest jednak wiek, lecz światopogląd. Z tego względu 
można wyróżnić pokolenie 1956 roku oraz pokolenie 1966 roku. 

„Pokolenie 56 roku” uformowało się pod wpływem destalinizacji, 
rozruchów w Polsce, ale przede wszystkim pod wpływem powstania 
węgierskiego w październiku 1956 roku. Amalrik zadeklarował: „Jeśli-
by w tym czasie istniała jakaś organizacja, która zaproponowałaby mi 
walczyć z bronią w ręku z reżimem – bez zastanowienia wyraziłbym 
zgodę. Ale sądzę, że takiej organizacji nie było” (s. 40). 

„Pokolenie 66 roku” powstało pod wpływem sądu nad Siniawskim 
i Danielem w 1966 roku, reform czechosłowackich lat 1967–1968 oraz 
inwazji radzieckiej na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku. 

„Pokolenie 56 roku” zostało nazwane przez Amalrika słowem wyję-
tym z arsenału pojęć władzy radzieckiej – „niedouczeni”. Tego epitetu 
można byłoby jednakże używać bez cudzysłowu, gdyż w istocie wielu 
z tych, którzy pojęli fałsz ideologii komunistycznej, nie dano ukończyć 
studiów. I Amalrika, i Bukowskiego, i Gałanskowa, i Ginzburga, i wie-
lu, wielu innych po wielokroć relegowano z uniwersytetu, aresztowano, 
a nawet zsyłano do łagrów. 
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Inaczej rzecz się miała z „pokoleniem 66 roku”. Jego przedstawi-
ciele należeli do swego rodzaju radzieckiego establishmentu: miejsce 
niedouczonych studentów zajęli doktorzy nauk, miejsce poetów, którzy 
nie opublikowali ani jednego wiersza – członkowie ofi cjalnego Związ-
ku Pisarzy Radzieckich, miejsce „osobników bez określonego zajęcia” 
– starzy bolszewicy, ofi cerowie, uznani przez komunistów malarze 
i rzeźbiarze... Dla wielu z nich lata 1953–1956 także stanowiły pewną 
cezurę, ale mieli oni nadzieję na stopniowe zmiany na lepsze. Dlatego 
dopiero, dający się odczuć wyraźnie w latach 1956–1966, zwrot ku re-
stalinizacji pogłębił ich wewnętrzną niezgodę i wywołał protest. 

U ludzi w wieku Amalrika – zarówno tych, których stosunek do re-
żimu określony został pod koniec lat 50., jak i tych, u których ten proces 
przypadł na lata 60. – formowanie charakteru zbiegło się z destalini-
zacją, z częściowym wyswabadzaniem, ze zrozumieniem sensu walki. 
Dlatego mogła się zrodzić wiara w możliwość sprzeciwu i końcowego 
zwycięstwa. Irytacja władz tak wobec „niedouczonych”, jak i wobec 
„establishmentu” miała swoje przyczyny. Komunistyczni rządcy dzi-
wili się najbardziej sprzeciwem tych ostatnich: zapewniono im bowiem 
w kraju dobrobyt niedostępny dla przeciętnego Rosjanina. Motywy 
„niedouczonych” komuniści wyjaśniali w korzystny dla siebie sposób, 
zamknięty w stwierdzeniu, iż dysydenci denerwują się na skutek oso-
bistych niepowodzeń. Nie do zniesienia dla sowieckich liderów była 
sytuacja, gdy „niedouczony” stawał się sławny, albowiem aby zostać 
znanym w ZSRR, należało otrzymać zezwolenie rządzących. 

Powyższy podział Amalrik uszczegóławia konkretnymi przykła-
dami z otoczenia dysydentów. I tak, jego zdaniem, Pawieł Litwinow 
należał do „pokolenia 66 roku”. Decydującym impulsem także w jego 
wypadku stał się proces sądowy Siniawskiego i Daniela, chrztem zaś 
bojowym – nagonka na Chaustowa i Bukowskiego. W 1968 roku za-
słynął jako główna postać ruchu. Jako wykładowca uniwersytecki, 
a zwłaszcza jako wnuk Maksima Litwinowa, stanowił dobry wzór włą-
czenia w szeregi otwartej opozycji przedstawicieli establishmentu. Je-
sienią 1967 roku KGB (poinformowany przez konfi dentów) nakazał Li-
twinowowi zaprzestanie prac nad zbiorem Sprawa demonstracji (Дело 
о демонстрации) dotyczącym procesów Chaustowa i Bukowskiego. 
Grożono mu pociągnięciem do odpowiedzialności sądowej. Jednakże 
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groźby KGB przyniosły nieoczekiwany rezultat: Litwinow zapisał swą 
rozmowę z funkcjonariuszami KGB i zaczął ją upowszechniać. Ten za-
pis, m.in. dzięki audycjom BBC, zaczął być znany za granicą pod ty-
tułem Rozmowa w KGB (Разговор в КГБ). Przekazanie tych notatek 
poza granice ZSRR było orężem wymierzonym nie tylko w KGB, był 
to czyn o znacznie większej skali, godził bowiem w podstawy reżimu: 
„umocniło mnie to w przeświadczeniu – pisze Amalrik – że możliwe jest 
nie tylko nieuczestniczenie, ale i sprzeciw wobec tego systemu” (s. 42). 

Czyn Litwinowa obudził wśród wielu, wątpiących do tej pory, ludzi 
nadzieję, że istnieje jakaś siła zdolna przezwyciężyć niebezpieczeń-
stwo, rozwiązać gordyjski węzeł komunizmu. Nadzieja ta zaczęła na-
dawać sens ludzkim ofi arom. Słusznie więc zauważa Tadeusz Gadacz: 
„Nadzieja jest możliwa jedynie dzięki temu, że przyszłość jest jedno-
cześnie otwarta i zamknięta. Gdyby przyszłość nie była jakoś otwarta, 
gdyby nie istniały w niej różne możliwości, także ta, którą uznajemy za 
najbardziej dla nas korzystną, nie byłoby w życiu ludzkim nadziei. Ale 
nie byłoby jej także wówczas, gdyby przyszłość nie była równocześnie 
jakoś przed nami zamknięta, gdybyśmy znali wszystkie prawa rządzące 
zdarzeniami i mogli wszystko przewidzieć. Nadzieja jest zatem możli-
wa dzięki temu, że przyszłość ani nie jest całkowicie w naszej mocy, 
ani też nie jest całkowicie od nas niezależna”38. Otwarcie się, choćby 
minimalne, uniezależnienie się, choćby cząstkowe, od zagrażającej na-
stępnym pokoleniom komunistycznej przyszłości mogło nastąpić właś-
nie poprzez aktywność takich ludzi jak Litwinow.  

Inny, dokonany przez Amalrika, podział dysydentów opiera się na 
kryterium przestrzennym. Ruch zatem posiada trzy zasadnicze obron-
ne bądź ofensywne linie: pierwsza – ci, którzy walczą w więzieniach 
i łagrach, druga – uczestnicy znajdujący się „na wolności” w ZSRR 
albo, według innego nazewnictwa, w tzw. dużej zonie, trzecia – ludzie 
zmuszeni do emigracji i kontynuujący walkę za granicą. 

W związku z powyższym podziałem, Amalrik poświęca wiele miej-
sca analizie sprzeciwu w radzieckich miejscach odosobnienia. Przyzna-
je, iż wiele szkód przyniosły reżimowi zorganizowane kampanie pety-
cji-skarg, adresowanych do różnych wysokich instancji państwowych 

38  T. Gadacz, O umiejętności życia,  Kraków 2002, s. 191.
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oraz do społeczności międzynarodowej. Dodajmy, iż będąc na Koły-
mie, Amalrik sam był autorem licznych, uprzykrzających władzom ży-
cie, listów-zażaleń. Obserwowane liczne nadużycia i nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu zakładów karnych i obozów stały się pretekstem do 
wzmożonej akcji protestacyjnej. Zgodnie z zasadą działania w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi, uwięzieni członkowie ruchu 
zaczęli się domagać przestrzegania, zagwarantowanych przez regula-
min więzienny lub łagrowy, praw. Czynili to środkami określonymi 
przez tenże regulamin. Główną formą wyrażania niezadowolenia była, 
jak wspomniano, skarga. Pisano więc skargi na złe warunki bytowe, 
opiekę medyczną, okrucieństwo ze strony łagrowych funkcjonariuszy, 
brak spotkań z najbliższymi...39 Odzwierciedlenie takiej formy buntu 
odnajdujemy także u Bukowskiego: „Trzeba znać sowiecki system biu-
rokratyczny, by zrozumieć efekt takiego działania. Zgodnie z obowią-
zującymi w ZSRR normami prawnymi każdy więzień ma prawo skła-
dać skargi we wszystkich instytucjach państwowych, społecznych oraz 
osobom urzędowym. Więzienie ma obowiązek wysłać skargę w termi-
nie trzech dni od chwili jej wpłynięcia (...) Skargi najlepiej jest adreso-
wać nie do urzędników, lecz do najbardziej nieoczekiwanych osób i or-
ganizacji: na przykład do wszystkich deputowanych Rady Najwyższej, 
republikańskiej, obwodowej lub miejskiej, do wszystkich gazet i czaso-
pism, do kosmonautów, pisarzy, malarzy, artystów, baletnic, sekretarzy 
KC, generałów, admirałów, przodowników pracy, hodowców owiec, 
hodowców reniferów, dojarek, sportowców itd., itp.”40 Sukcesy takich 
poczynań, co podkreśla B. Brążkiewicz41, były dwojakie. Po pierw-
sze, dzięki protestacyjnej kampanii więźniów świat usłyszał o wielu 
nadużyciach w radzieckim systemie penitencjarnym. Skargi więźniów 
trafi ały bowiem i do samizdatu, a stamtąd na Zachód. Po drugie, skar-
gi odnosiły skutek na miejscu, w więzieniach, zadając cios radzieckiej 
biurokracji i statystyce, doprowadzały do bezpośredniej lub pośredniej 
realizacji żądań nie tylko więźniów politycznych, ale i pospolitych kry-
minalistów, którzy z czasem też dołączyli do grona protestujących.

39  Por. Л. Алеексеева, op.cit., s. 235.
40  W. Bukowski, I powraca wiatr..., op.cit., s. 27–28.
41  B. Brążkiewicz, op.cit., s. 51–52.
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Warto nadmienić, iż cytowany wyżej Bukowski również starał się 
dokonać usystematyzowania ruchu dysydenckiego. Dzieli powstają-
cą opozycję na „podziemną” i „jawną”, uważając, że w tym podziale 
przejawiają się dwa rodzaje osobowości, dwa rodzaje psychiki, „dwa 
sposoby życia: utajony, podziemny, rozdwojony – i otwarty, odwołu-
jący się do aktów prawnych, czynnie broniący praw obywatelskich”42. 
Bukowski relacjonuje dalej, że „przez całe lata pięćdziesiąte i sześć-
dziesiąte wyłaniały się jak grzyby po deszczu organizacje, związki, 
ugrupowania, a nawet partie o najprzeróżniejszych odcieniach”43. Nie-
które z nich – głównie w Leningradzie – „konspirowały”, usiłowały 
działać w podziemiu. Organizacje podziemne, liczące nierzadko po kil-
ku członków, starały się – jak trafnie zauważa Bukowski – w pewnym 
sensie powtórzyć historię KPZR. Dzieje „ruchu podziemnego” tamtych 
czasów to wymowny przykład tego, jak silnie zakorzenił się mit o ko-
munistycznej partii ZSRR i oddziaływał nawet na ludzi, którzy dawno 
przestali weń wierzyć. „Konspiratorzy” starali się stworzyć organizację, 
która poprzez kolportaż książek i pism skupiałaby zwolenników, aby 
wreszcie przejść do następnego etapu – urzeczywistnienia konkretnego 
programu. Jak słusznie zauważyli M. Heller i A. Niekricz:  „widocznie 
legenda, że tak właśnie partia WKP(b) przeprowadziła rewolucję, prze-
konała nawet samych bolszewików, bo ugrupowania podziemne tępio-
no szczególnie bezlitośnie, niezależnie od ich charakteru”44.

Jak wynika z powyższego, dysydenci w rodzaju Amalrika i Bukow-
skiego wielokrotnie próbowali zdefi niować, usystematyzować i ukon-
kretnić szeregi ruchu dysydenckiego. Nie było to jednak proste, gdyż 
dysydenci nie stanowili organizacji masowej, posiadającej określony 
program ogłoszony w manifeście bądź odezwach. Działali zwykle 
spontanicznie, żywiołowo, podejmując aktywność jako reakcję na kon-
kretne przypadki łamania prawa i krzywdę wyrządzaną niewinnym, 
bowiem „Nic tak nie oburza jak rana niepotrzebna – rana, którą zadaje 
człowiekowi drugi człowiek”45. Dysydenci zwykle nie dążyli do obale-

42  W. Bukowski, op.cit., s. 273.
43  Ibidem.
44  M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 263.
45  J. Tischner, Etyka solidarności oraz homo sovieticus,  Kraków 2005, s. 19.
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nia i zmiany systemu, ale zmienili „moralną atmosferę społeczeństwa 
radzieckiego” (s. 51).

Odnosząc się raz jeszcze do kwestii podpisywanych przez dysyden-
tów listów zbiorowych, Amalrik zauważa, iż to nie strach, a świado-
mość, że nie można niczego zmienić, często paraliżowała jakąkolwiek 
inicjatywę w radzieckim społeczeństwie. Natomiast wewnątrz samej 
opozycji „kampania petycji” była później atakowana z dwóch stron: 
marksistowsko-ekonomicznej oraz chrześcijańsko-etycznej. Liberalni 
marksiści twierdzili, że kampania pozbawiona była pozytywnego pro-
gramu, prowadzono ją romantycznymi metodami i stanowiła, w istocie, 
prowokację, ponieważ zbiór podpisów stawał się dla KGB łatwo do-
stępnym katalogiem niezadowolonych. Chrześcijańsko-etyczny punkt 
widzenia sprowadzał się do konkluzji, iż kampania listów miała na celu 
zaledwie „ulepszenie” radzieckiego socjalizmu, powrót do chruszczo-
wowskiego reformizmu, nie była zatem wymierzona przeciw nieludz-
kim podstawom reżimu.

Według Amalrika, korygującego nieco swe wcześniejsze podejście 
do kolektywnych listów, „kampania petycji”, mimo że nie osiągnęła 
zamierzonych rezultatów, to jednak zatrzymała proces restalinizacji. 
W ten sposób znaleziono bowiem efektywny mechanizm oddziaływa-
nia na opinię publiczną: każdy podpis pod listem dawał podpisującemu 
poczucie bliskości z innymi ludźmi. Inni przekonali się, że opozycja nie 
jest sprawą incydentalną, a tym bardziej – anomalią społeczną. Podpi-
sy sygnatariuszy owocowały narodzinami wewnętrznego wyzwolenia, 
bowiem: „aby w swojej decyzji i swoim wypływającym z niej działa-
niu być «niezależną» od otoczenia, osoba musi przede wszystkim mieć 
w sobie centrum działania, które umożliwi jej uchwycenie inicjatywy, 
a zarazem mieć w swej budowie urządzenia obronne, aby nie przeszka-
dzano jej w działaniu. Musi być jednak podatna na ingerencje pocho-
dzące z zewnątrz o tyle, że jej odpowiedzialność płynie z określonej 
postaci jej współżycia z otaczającą ją rzeczywistością, a w szczególno-
ści z innymi ludźmi”46. Zdaniem Amalrika, dla wielu ludzi ten pierwszy 
krok ku wyzwoleniu wewnętrznemu stał się decydujący. Dla sytuacji 
politycznej w kraju poszczególny podpis mógł nie mieć żadnego zna-

46  R. Ingarden, Książeczka o człowieku, op.cit., s. 123.
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czenia, ale dla samego sygnatariusza stanowił swego rodzaju katharsis, 
oderwanie się od systemu dwójmyślenia, w którym „człowiek radzie-
cki” wychowuje się od dzieciństwa. Amalrik pisze, iż dysydenci „do-
konali genialnie prostego czynu – w zniewolonym kraju zaczęli zacho-
wywać się jak ludzie wolni i tym samym zmieniać atmosferę moralną 
i tradycję rządzącą krajem” (s. 45). 

Aż do rozpadu ZSRR ciężkim dziedzictwem po epoce stalinowskiej 
pozostał problem deportowanych w 1944 roku Tatarów krymskich, 
którym nie przywrócono republiki. Tej grupie narodowościowej, wal-
czącej o swe prawa i powoli zyskującej pewność swych racji, wiele 
miejsca poświęca w swych rozważaniach także Amalrik. Z przedstawi-
cielami Tatarów dysydentów spotkał się Amalrik w mieszkaniu Pawła 
Litwinowa. W Notatkach dysydenta przywołane zostały fakty histo-
ryczne związane z deportacją ludu krymskotatarskiego do Azji Środko-
wej na mocy oskarżenia o współpracę z Niemcami. 11 maja 1944 roku, 
wkrótce po wyzwoleniu Krymu przez Armię Czerwoną, Stalin podpisał 
postanowienie Państwowego Komitetu Obrony, dotyczące wysiedlenia 
wszystkich Tatarów z terytorium Krymu, „biorąc pod uwagę zdradzie-
ckie działania Tatarów krymskich przeciwko narodowi sowieckiemu 
oraz uznając za niepożądane dalsze ich zamieszkiwanie w rejonach 
przygranicznych Związku Radzieckiego”47. Wysłano tam również Ta-
tarów zdemobilizowanych po zakończeniu działań wojennych. W 1956 
roku przyjęto uchwałę o rehabilitacji narodu, ale w odróżnieniu od in-
nych narodów kaukaskich nie zezwolono im na powrót do ojczyzny. 
Zdaniem Amalrika, odegrał tu dużą rolę sprzeciw ukraińskiego przy-
wództwa partyjnego, będącego wówczas wsparciem dla Chruszczowa 
walczącego o władzę. Według dysydenta rosyjskiego, Tatarzy krymscy 
to naród o wiele bardziej pracowity i miłujący pokój niż na przykład 
Czeczeni i dlatego władze Uzbekistanu chciały ich zatrzymać u sie-
bie jak najdłużej. Stopniowo jednakże ruch związany z możliwością 
powrotu na Krym stale się rozrastał, licząc pod koniec lat 60. kilkaset 
tysięcy uczestników, napisano tysiące petycji, setki ludzi aresztowa-
no i tylko nielicznym udało się powrócić w rodzinne strony. Ważny, 

47  Н. Бугай, Иосиф Сталин – Лаврентий Берия: „Их надо депортировать...”. 
Документы, факты, комментарии, Москва 1992, s. 132.
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co mocno akcentuje Amalrik, był fakt, iż chodziło nie o opuszczenie 
ZSRR, tak jak to było w wypadku Żydów czy Niemców nadwołżań-
skich, ale o przemieszczenie się z jednej części tego samego kraju do 
drugiej ludzi formalnie korzystających z praw przynależnych obywa-
telom radzieckim. Wysiedlenie Tatarów i zakaz ich powrotu na łono 
ojczyzny przedstawia dysydent rosyjski jako akcję skierowaną przeciw 
całemu narodowi, której towarzyszyło fi zyczne unicestwienie niemal 
połowy tego narodu, pozbawienie go czci i godności („Tatarów krym-
skich przekształcono po prostu w Tatarów” – s. 65), oderwanie go od 
własnych szkół, książek i gazet pisanych w języku ojczystym. W latach 
1944–1948 tatarskie, tradycyjne nazwy geografi czne zostały zamienio-
ne na rosyjskie (stare nazwy zachowało tylko kilka dużych miast). We 
wrześniu 1948 roku na sesji Akademii Nauk ZSRR zainicjowano re-
wizję historii Krymu48. Tym, co najbardziej razi Amalrika, jest fakt, iż 
kwestia tatarska długo nie była dyskutowana na forum żadnej organi-
zacji międzynarodowej i ani jeden kraj muzułmański nie zrobił niczego 
dla swoich współbraci. 

Krymscy Tatarzy prowadzili walkę środkami pokojowymi: przyjeż-
dżali na Krym, skąd ich natychmiast wyganiano, przeprowadzali po-
kojowe demonstracje przerywane brutalnie przez wojsko, zwracali się 
do władz z ugodowymi petycjami, wypełnionymi słowami o „wielkiej 
partii Lenina”, na które nie otrzymywali odpowiedzi. „Byłem zdumio-
ny ich cierpliwością – pisze Amalrik. – Wydawało się, że gdyby część 
Tatarów krymskich wykorzystała taktykę terroru, powiedzmy, uprowa-
dzając samolot, to władze poszłyby na ustępstwa: w ten sposób zezwo-
lono na emigrację żydowską po próbie porwania samolotu przez Ku-
zniecowa i Dymszyca w 1970 roku” (s. 65). Część Tatarów, szczególnie 
młodzi, zaczęła przyłączać się do ruchu demokratycznego w nadziei na 
nadanie większego rozgłosu ich sprawie. Jedną z ich podstawowych 
bolączek była znikoma liczba narodowej inteligencji. Oprócz fi zyka, 
lekarza i dwóch inżynierów w ruchu działali przede wszystkim opera-
torzy buldożerów, traktorzyści i kierowcy. 

Ścisłą współpracę z Rosjanami dysydentami nawiązali Tatarzy 
krymscy wiosną 1968 roku. Na uroczystości jubileuszowej pisarza 

48  Słownik dysydentów..., op.cit., s. 718.
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dysydenta Aleksieja Kostierina generał Piotr Grigorienko radził Ta-
tarom krymskim, by zwracali się o pomoc do społeczności świato-
wej. Postanowiono przeprowadzić demonstrację pod hasłem powrotu 
Tatarów krymskich do ojczyzny49. Manifestacja, która odbyła się 21 
kwietnia 1968 roku w Czyrczyku, została brutalnie rozpędzona przez 
milicję i wojsko. W procesie sądowym uczestników wzięli udział – 
po raz pierwszy w sprawie dotyczącej Tatarów krymskich – adwoka-
ci moskiewscy: Sofi a Kallistratowa, Leonid Popow, Jurij Pozdiejew, 
Władimir Romm50. Od wydarzeń w Czyrczyku ruch narodowy Tata-
rów krymskich na rzecz powrotu do ojczyzny stał się znany na całym 
świecie. Mustafa Dżemilew podkreślał, że od tej chwili „najwybitniej-
si przedstawiciele ruchu obrony praw człowieka stali się także dzia-
łaczami ruchu krymskotatarskiego (...) Jednocześnie zaś ruch Tatarów 
krymskich udzielał poparcia ruchowi ogólnodemokratycznemu, innym 
ruchom narodowym i religijnym w walce ze wspólnym wrogiem – re-
żimem totalitarnym”51.

Dekret Prezydium Rady Najwyższej z grudnia 1967 roku pozwolił 
Tatarom osiedlać się w dowolnym miejscu pod warunkiem przestrze-
gania prawa o paszportach, co wiązało się z posiadaniem stałej pracy. 
Nicolas Werth52 zauważa w związku z tym, że między 1967 a 1978 
rokiem jedynie mniej niż 15 tysięcy osób, czyli 2% ludności tatarskiej, 
zdołało uregulować swoją sytuację paszportową. 

„W kwietniu 1968 roku – kiedy fala petycji zaczęła opadać, a fala 
represji znacznie się podnosić – Pawieł [Litwinow – K.D.] przyniósł 
mi kilka arkusików papierosowej bibułki zapisanej niewyraźnym dru-
kiem” (s. 66). W ten sposób Amalrik rozpoczyna rozważania o naj-
ważniejszym periodyku samizdatu i jednocześnie jednej z najbardziej 
cennych inicjatyw dysydentów – „Kronice Wydarzeń Bieżących” 
(„Хроника текущих событий”). „Kronika...” – biuletyn informacyjny 

49  П. Григоренко, В подполье можно встретить только крыс..., Москва 1997, 
s. 472.

50  Słownik dysydentów..., op.cit., s. 721.
51  М. Губогло, С. Червонная, Крымскотатарское национальное движение, 

Москва 1992, s. 262.
52  N. Werth, Państwo przeciw społeczeństwu. Przemoc, represje i terror w Związku 

Sowieckim, tłum. A. Nieuważny [w:] Czarna księga komunizmu, op.cit., s. 247.
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dysydentów – wydawana była na przestrzeni piętnastu lat: od 1968 do 
1983 roku. W tym czasie wyszły 63 numery pisma53. 

Znamienna jest data powstania zamysłu „Kroniki...” i wydruko-
wania jej pierwszego egzemplarza. Rok 1968 został ogłoszony przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych jako rok praw człowieka. Mia-
ło to być uczczeniem dwudziestej rocznicy przyjęcia przez ONZ Po-
wszechnej deklaracji praw człowieka. W Związku Radzieckim rok ten 
rozpoczął się sfabrykowanym procesem sądowym nad Ginzburgiem, 
Gałanskowem, Dobrowolskim i Łaszkową, co było jedną z najgłośniej-
szych spraw politycznych ery breżniewowskiej, a także prześladowa-
niami opozycjonistów zabierających głos w obronie aresztowanych, 
zaostrzeniem cenzury... 

Na stronie tytułowej biuletynu, który ukazał się dokładnie 30 kwiet-
nia 1968 roku, widniał pierwotny tytuł „Rok praw człowieka w ZSRR” 
(„Год прав человека в СССР”). Nieco niżej znalazł się epigraf  – tekst 
artykułu 19 Powszechnej deklaracji o prawie każdego do poszukiwa-
nia, uzyskiwania i rozpowszechniania informacji. Pod tym tekstem wy-
drukowano napis: „Kronika Wydarzeń Bieżących”. Pierwszy redaktor 
biuletynu, Natalia Gorbaniewska, zaproponowała nazwę „Rok praw 
człowieka w ZSRR”, co pośrednio świadczyło o zamiarze zaledwie 
jednorazowego wydania biuletynu. Słowa „Kronika Wydarzeń Bieżą-
cych” miały na celu genologiczne wskazanie na  rodzaj wydania i sta-
nowiły podtytuł. Jednakże czytelnicy przyjęli je za tytuł główny, a frazę 
„Rok praw człowieka w ZSRR” za dewizę oznaczającą temat pisma. 
Taki odbiór strony tytułowej utrwalił się w świadomości czytelniczej 
i został zaakceptowany przez redakcję. Było to tym bardziej logiczne, 
że wydawanie biuletynu kontynuowano także po zakończeniu Roku 
praw człowieka. W związku z tym w 1969 roku na obwolucie pojawi-
ła się nowa dewiza: „Rok praw człowieka w ZSRR trwa” („Год прав 
человека в СССР продолжается”), używana wymiennie z trzema in-
nymi: „Ruch w obronie praw człowieka w Związku Radzieckim trwa” 
(„Движение в защиту прав чeловека в Советском Союзе продолжа-
ется”),  „Walka w obronie praw człowieka w ZSRR trwa” („Борьба за 
права человека в СССР продолжается”) lub „Wystąpienia w obronie 

53  http://www.memo.ru/history/diss/chr/html, s. 1.
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praw człowieka w ZSRR trwają” („Выступления в защиту прав чело-
века в СССР продолжаются”). Ostateczny tytuł pisma został, zdaniem 
Amalrika, świadomie bądź nieświadomie zapożyczony z rosyjskich au-
dycji BBC, w których cykliczny program zatytułowany był Kronika 
wydarzeń bieżących: spojrzenie z Londynu (Хроника текущих собы-
тий: глядя из Лондона). 

Struktura „Kroniki...” została określona już w pierwszych nume-
rach54. Pierwsza część biuletynu zawierała szczegółową relację z waż-
nych, zdaniem autorów, wydarzeń, jakie miały miejsce od czasu uka-
zania się poprzedniego numeru. Druga składała się ze stałych rubryk 
tematycznych: „Areszty, rewizje, przesłuchania”, „Represje pozasądo-
we”, „W więzieniach i łagrach”, „Nowości samizdatu”, „Krótkie infor-
macje”, „Poprawki i uzupełnienia”. W późniejszym okresie pierwotny 
podział na rubryki poszerzył się, by ukazać nowe problemy, którymi 
zajmowali się obrońcy praw człowieka. Pojawiły się rubryki: „Prze-
śladowania wierzących”, „Prześladowania Tatarów krymskich”, „Re-
presje na Ukrainie”. Na początku 1972 roku powstała rubryka „Prze-
śladowania wierzących na Litwie”, która w połowie tego samego roku 
otrzymała bardziej ogólną nazwę „Wydarzenia na Litwie” i była rub-
ryką stałą. 

Amalrik, z charakterystyczną dla siebie skromnością, określa swój 
udział w przygotowaniu biuletynu: „Cała moja współpraca z «Kroni-
ką» – wbrew deklaracjom KGB – ograniczała się do rad dotyczących 
stylu przekazu, paru wiadomości, które przekazałem redakcji, popra-
wek w trzecim numerze i do przekazania pierwszych egzemplarzy 
za granicę w celu ich wyemitowania w transmisjach radiowych upo-
wszechnianych w ZSRR” (s. 67). Styl „Kroniki...”, zaproponowany 
także przez Amalrika, miał być pozbawiony emocji, komentarzy, jego 
bazą miało być oparcie się na faktach. Ta rada okazała się cenna, skoro 
na przykład w Słowniku dysydentów znajdujemy następującą notatkę: 
„Niezmienny (...) pozostawał styl biuletynu – powściągliwy, bezstron-
ny, faktografi czny, dążenie do możliwie największej ścisłości i kom-
pletności informacji”55. Dodajmy, iż stała była również jego tematyka: 

54  Zob. np. Słownik dysydentów..., op.cit., s. 344.
55  Ibidem.
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prześladowania polityczne, łamanie podstawowych praw i wolności 
obywatelskich, wystąpienia w ich obronie, działania otwarcie wpro-
wadzające te prawa w życie. Zdaniem L. Aleksiejewej56, „Kronika...” 
stworzyła mocną więź między rozdzielonymi olbrzymią przestrzenią 
ZSRR wyspami rodzącego się ruchu w obronie praw, a także pomiędzy 
obrońcami prawa i uczestnikami innych nurtów dysydenckich.

Amalrik podkreśla, iż „Kronika...” ofi cjalnie wychodziła anonimo-
wo, jednak trudno było na dłuższą metę ukryć fakt, że przez pierwsze 
dwa lata redagowaniem pisma zajmowała się Gorbaniewska. Przygoto-
wała pierwszych dziewięć numerów periodyku z wyjątkiem trzeciego 
(w pracy nad nim aktywnie uczestniczył Ilia Gabaj i jego żona – Gali-
na). Trudno powiedzieć, dlaczego w tym czasie KGB powstrzymywał 
się od aresztowania redaktorów i wydawców „Kroniki...” Przypusz-
czalnie przyczyna tkwiła w tym, że trudno obwiniać  o „antyradzie-
cką propagandę stricte informacyjny biuletyn, jasno prezentujący fakty 
i niezawierający ani wezwań do obalenia władzy radzieckiej, ani bez-
pośrednich ataków na ideologię komunistyczną. Najwidoczniej w tym 
okresie kierownictwo tzw. organów bezpieczeństwa chciało uchronić 
się przed zarzutami o falsyfi kowanie oskarżeń. Później KGB zrezygno-
wał z tej taktyki elegancji i delikatności. Po aresztowaniu Gorbaniew-
skiej, oskarżonej o udział w przygotowaniu i rozpowszechnianiu „Kro-
niki...”, w różnych okresach z tego samego powodu aresztom podlegali 
m.in.: Jurij Szychanowicz, Piotr Jakir, Wiktor Krasin, Gabriel Superfi n, 
Siergiej Kowalow, Aleksander Ławut, Tatiana Wielikanowa57.

Biuletyn uzyskiwał informacje do publikacji w sposób prosty i efek-
tywny, rodzący się w znacznej mierze żywiołowo. Ustalony mecha-
nizm samizdatowego rozpowszechniania tekstów funkcjonował w tym 
wypadku w „odwrotnym” porządku. Mechanizm ten został przedsta-
wiony w apelu do czytelników „Kroniki...” zamieszczonym w nume-
rze 5: „«Kronika» w jakimkolwiek stopniu nie stanowi nielegalnego 
wydania, ale warunki jej pracy utrudnione są przez specyfi czne pojęcie 
o legalności i wolności informacji, wypracowane na przestrzeni wielu 
lat przez pewne organa radzieckie. Dlatego «Kronika» nie może, wzo-

56  Л. Алексеева, История инакомыслия..., op.cit., s. 210.
57  http://www.memo.ru/history/diss/chr/html, s. 2.
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rem innych czasopism, podawać na ostatniej stronie swojego adresu 
pocztowego. Tym niemniej każdy, kto zainteresowany jest tym, żeby 
społeczność radziecka była informowana o zachodzących w kraju wy-
darzeniach, łatwo może przekazać znaną mu informację do dyspozycji 
«Kroniki». Powiedzcie o niej komuś, od kogo wzięliście «Kronikę», 
a on przekaże z kolei temu, od kogo on sam otrzymał «Kronikę» itd. 
Tylko nie próbujcie samodzielnie pokonać tej całej drogi, żeby nie 
uznano was za donosiciela”58. Później, już w latach 70., do wiadomo-
ści uzyskiwanych w ten sposób dołączyły informacje nadsyłane przez 
niezależne stowarzyszenia w obronie praw, posiadające własne źródła 
informacji (np. Moskiewska Grupa Helsińska). Jeszcze później poja-
wiły się specjalistyczne periodyki związane z obroną praw, takie jak 
„Biuletyn «W»” („Бюллетень «В»”), przeznaczone nie tyle do upo-
wszechniania w samizdacie, ile w celu wykorzystania ich jako pierwot-
nego źródła przez inne pisma. 

„Kronika...” wychodziła regularnie, jako dwumiesięcznik, do końca 
1972 roku. Po ukazaniu się numeru 27. wydawanie na jakiś czas wstrzy-
mano. Przyczyną tego był szantaż ze strony KGB. Amalrik przywołuje 
groźby KGB, polegające na zamiarze aresztowania jednego człowieka 
(niekoniecznie związanego z redagowaniem biuletynu) po ukazaniu się 
każdego kolejnego numeru. Wydanie jednego numeru stało się więc 
równoznaczne z pozbawieniem wolności człowieka. Groźby „Mini-
sterstwa Miłości” nie pozostały li tylko słowami bez pokrycia: aresz-
towano Irinę Biełogorodską, która w tym czasie nie brała aktywnego 
udziału w przygotowaniu biuletynu, a wcześniej jej rola ograniczała się 
do organizowania przedruków. Jednakże już po upływie niespełna roku 
wydawanie pisma wznowiono. Amalrik przytacza wyjaśnienia wydaw-
ców „Kroniki...” związane z podjęciem tego kroku: „Dalsze milczenie 
oznaczałoby poparcie – choćby nawet pośrednie, bierne – dla „taktyki 
zakładników”, niezgodnej z prawem, moralnością i godnością człowie-
ka” (s. 67). 

„Kronika...” stała się jednym z głównych czynników przełamania 
wieloletniej izolacji Związku Radzieckiego od świata zewnętrznego. 
7 maja 1974 roku wybrani działacze Grupy Inicjatywnej powołanej 

58  Cyt. za: ibidem, s. 2.
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w celu obrony praw człowieka w ZSRR zwołali konferencję prasową, 
na której trzy kolejne numery biuletynu przekazane zostały dziennika-
rzom zachodnim. Wtedy również podjęto decyzję, porządkującą status 
zagranicznych przedruków „Kroniki...” i uściślającą kwestię praw au-
torskich. Wzmiankowana konferencja prasowa wywołała silny efekt, 
bowiem wszyscy, w tym również KGB, sądzili, że biuletyn przestał 
funkcjonować. Zwiększył się potok informacji dostarczanych do redak-
cji: zaczęły napływać nawet z najbardziej oddalonych zakątków kraju 
i znacznie poszerzył się ich krąg tematyczny. 

„Kronika...” odegrała również wyjątkową rolę w dziejach syste-
mu łagrów, stając się bardzo szybko głównym źródłem informacji 
o warunkach panujących w radzieckich obozach koncentracyjnych 
doby postalinowskiej59. Pismo miało, jak już wspomniano, stałą rub-
rykę „W więzieniach i obozach”, później także drugą „W karcerach”, 
gdzie zamieszczano wszelkie informacje napływające z obozów oraz 
wywiady z więźniami. Wiadomości te stanowiły dokładny rejestr sy-
tuacji w radzieckich miejscach odosobnienia: wymieniano nazwiska 
osób, które zapadły na ciężkie choroby, donoszono o łamaniu przez 
administrację regulaminu łagrowego, o nadużyciach w sferze obozowej 
dyscypliny... Władze nie mogły pojąć, w jaki sposób tego rodzaju infor-
macje wydostają się na zewnątrz. Po latach zagadkę te wyjaśnił jeden 
z redaktorów „Kroniki…”: „Część informacji przekazywano za pośred-
nictwem kolegów, których wypuszczano z obozu – ktoś kontaktował 
się z nimi. Można też było przekupić strażnika, który przymykał oko na 
to, że w czasie widzeń więźniowie przekazywali informacje – zarówno 
ustne, jak i na piśmie – krewnym, a ci komuś innemu w Moskwie (...) 
Czasem klawisz podawał ci adres, pod który wysyłało się pieniądze lub 
jakiś atrakcyjny towar, a on w zamian wynosił z obozu informacje”60. 
Informacje, które „Kronice...” udało się wydobyć z obozów, mają do 
dziś ogromne znaczenie. A. Applebaum wspomina: „W czasie gdy 
pracowałam nad tą książką [Gułag – K.D.], większość dokumentów 
postalinowskiego MWD i KGB była dla badaczy niedostępna. Mimo 
to dzięki «Kronice» i innym publikacjom samizdatowym, raportom ru-

59  A. Applebaum, op.cit., s. 489.
60  M. Hopkins, op.cit., s. 122.
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chów obrony praw człowieka oraz wielu wspomnieniom opisującym 
obozy z okresu lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych, można odtworzyć stosunkowo wierny obraz życia w łagrach so-
wieckich doby postalinowskiej”61.

Ostatni wydany numer „Kroniki Wydarzeń Bieżących” – 64., nosi 
datę 1982 rok, jednak w rzeczywistości, na co zwracają uwagę m.in. 
autorzy Słownika dysydentów..., został przygotowany dopiero jesie-
nią 1983 roku62. W tym czasie „Kronika...” już nie dawała sobie rady 
z ogromną ilością napływających informacji i wychodziła ze znacznym 
opóźnieniem. Rozbieżność między liczbą przygotowanych a liczbą 
wydanych numerów pisma tłumaczy fakt, że w lutym 1981 roku pra-
wie gotowy już 59. numer został skonfi skowany w czasie przeszukania 
w mieszkaniu Leonida Wula, jednego z redaktorów „Kroniki...” Posta-
nowiono nie odtwarzać tego numeru, lecz od razu przejść do prac nad 
numerem 60. Prócz tego ostatni przygotowany numer (65.) nie trafi ł już 
ani do samizdatu, ani za granicę. Napisany na maszynie egzemplarz, 
zachowany przez jednego z autorów ostatnich edycji „Kroniki...”, Bo-
risa Smuszkiewicza, znajduje się obecnie w archiwum Stowarzyszenia 
„Memoriał”.

Głęboki namysł nad rolą „Kroniki Wydarzeń Bieżących” dał Amal-
rikowi możliwość prześledzenia innych niż ruch w obronie praw czło-
wieka grup sprzeciwu. W numerze 1. biuletynu znalazł się bowiem 
protokół z odbywającej się w Leningradzie rozprawy sądowej nad 
członkami Wszechrosyjskiego Socjal-Chrześcijańskiego Związku Wy-
zwolenia Narodu (Всероссийский социал-христианский союз осво-
бождения народа). Tego rodzaju opozycja, zdaniem Amalrika, miała 
zupełnie inny cel i inne metody postępowania niż dysydenci. 

WSChSON był organizacją konspiracyjną, która stawiała sobie za-
danie przechwycenia władzy w ciągu piętnastu–dwudziestu lat i utwo-
rzenia państwa teokratycznego na bazie chrześcijaństwa. Związek, za-
łożony w lutym 1964 roku przez czterech absolwentów Uniwersytetu 
Leningradzkiego, liczył po trzech latach 28 członków i  30 kandydatów 
gotowych wstąpić do organizacji. Był największą spośród zdekon-

61  A. Applebaum, op.cit., s. 490.
62  Słownik dysydentów..., op.cit., s. 343.
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spirowanych grup podziemnych. Jego ideologia rządziła się przede 
wszystkim „rosyjską ideą” Nikołaja Bierdiajewa63. Członkowie Związ-
ku traktowali program łączący idee personalistyczne, korporacyjne 
i socjal-chrześcijańskie jako cel perspektywiczny. Za zadanie bliższe 
i praktyczne uznano wzrost liczebności organizacji i samokształcenie. 

Historia Związku Socjal-Chrześcijańskiego jest typowa dla „pod-
ziemnego” sposobu myślenia, czerpiącego natchnienie z mitologii bol-
szewickiej. Struktura organizacyjna WSChSON wzorowała się na par-
tyjnej. M. Heller i A. Niekricz piszą, iż mieli oni „szefa organizacji”, 
„naczelnika wydziału ideologicznego”, „archiwistę”...64 Amalrik wspo-
mina: „W 1977 roku zapoznałem się z «naczelnikiem wydziału ideolo-
gicznego» Związku – Jewgienijem Waginem, który niedawno powrócił 
z ośmioletniego uwięzienia w łagrze. Na moje pytanie, co zamierzają 
zrobić z muzułmańskimi narodami Rosji, tylko wzruszył ramionami. 
Na zadane nam obu pytanie, jakiej jesteśmy narodowości, szczegółowo 
zacząłem wyjaśniać, że jeden z moich przodków był Francuzem, dru-
gi Rosjaninem, trzeci Ukraińcem, czwarty Szwedem, piąty Cyganem; 
Wagin zaś odpowiedział krótko: «Ja jestem prawosławnym Rosjani-
nem»” (s. 67–68). Zdziwienie dysydenta nie będzie zaskakujące, jeśli 
podkreślimy, że Amalrik  występował przeciw utożsamianiu pojęć „na-
ród” i „religia”. 

Dla Amalrika terminy „chrześcijański” i „patriotyczny” nie nakła-
dają się na siebie: „Chrystus nie mówił: jam syn Żydów, albo jam syn 
Rosjan, lecz powiedział – jestem synem człowieczym” (s. 68). Stąd 
idea „Boga Rosjan” bardziej przypomina Amalrikowi judaizm niż 
chrześcijaństwo. Jego zdaniem, u podstaw głębokiej nieprzyjaźni Ro-
sjan do Żydów leży uczucie, że na świecie nie ma miejsca dla dwóch 
mesjańskich narodów. Ciągnąc dalej tę myśl, zauważa, że to właśnie ci 
„patrioci”, którzy widzą, iż mimo na siłę „rusyfi kowanego” chrześci-
jaństwa jego ogólnoludzkie oblicze jest niezniszczalne, zaczęli mówić 
o powrocie do rosyjskiego pogaństwa. 

Należy mocno podkreślić, że Amalrik nie występuje ani przeciw re-
ligii, ani przeciw narodowi. Zaznacza jedynie, iż pojmuje religię jako 

63  Por.: M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 264.
64  Ibidem.
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związek człowieka z Bogiem, a nie jako polityczną fi lozofi ę i ideologię. 
Rozważania na ten temat doprowadzają go do konkluzji, że Cerkiew 
może wpływać na społeczeństwo, dając przykład moralny, ale jak tylko 
chce się stać się partią polityczną – jedyną lub jedną spośród wielu – 
przestaje być Cerkwią. Przy tej okazji dysydent zwraca uwagę na fakt, 
że przynależność do narodu, narodowej kultury i świadomość związku 
ze swoim krajem są na tyle naturalne, iż niewiele czynników może się 
znaleźć poza granicami tych pojęć. Ale kiedy „nacjonalizm” z uczucia 
naturalnego przekształca się w kategorię polityczną, stanowi to pro-
stą drogę do ukształtowania się reżimów autorytarnych i totalitarnych. 
Ludzie stają się nie tyle Rosjanami czy Niemcami, co wynika z ich 
urodzenia i kultury, ile członkami „rosyjskiej nacji” bądź „niemieckiej 
nacji”. Amalrik rozpatruje więc nacjonalizm w sensie wyłącznie pe-
joratywnym. Obarcza go odpowiedzialnością o rasizm, antysemityzm, 
wykreowanie ideologii wodza... Takie rozumienie nacjonalizmu dys-
kredytuje go w sposób globalny, ponieważ nacjonalizm łączy się tu 
z postawami antyintelektualnego irracjonalizmu i politycznego barba-
ryzmu. Na potwierdzenie tej tezy przytoczmy słowa S. Kowalczyka: 
„Niewątpliwie istnieje także nacjonalizm skrajny, który w imię własne-
go narodu dąży do zniewolenia innych narodów. Taki antyhumanitarny 
nacjonalizm jest agresywny, łatwo podejmuje walkę z innymi grupami 
etnicznymi (np. dążąc do wynarodowienia mniejszości narodowych), 
nie dostrzega możliwości pokojowego współistnienia i porozumienia 
różnych narodów”65. 

Amalrik uznaje nacjonalizm małych narodów, jest on bowiem zro-
zumiały jako środek obrony siebie jako narodu i swojej kultury, jak-
kolwiek i w tych przypadkach przybiera niejednokrotnie odpychające 
formy. Ale nacjonalizm dużego narodu to nie narzędzie obrony, lecz 
środek wywierania presji zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Po-
nadto nacjonalistyczne hasła, według dysydenta, zawsze mogą liczyć 
na popularność, wymagając podążania po linii najmniejszego oporu: na 
mocy jednego faktu – urodzenia jako Rosjanin bądź Niemiec można się 
identyfi kować ze zwycięską doktryną polityczną i tym samym dodawać 
sobie znaczenia. 

65  S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność..., s. 277.
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Powyższe uwagi doprowadziły Amalrika do negatywnej oceny 
Wszechrosyjskiego Socjal-Chrześcijańskiego Związku Wyzwolenia 
Narodu i jego działalności. Powstanie WSChSON – z odrzuceniem 
przez niego marksistowskiego totalitaryzmu i liberalnego parlamen-
taryzmu – udowadnia, że myśl społeczna w Związku Radzieckim po 
długoletnim okresie hibernacji zaczyna się obracać wokół tych samych 
problemów, jakimi zajmowała się emigracja rosyjska w pierwszych 
porewolucyjnych latach. W obu wypadkach zauważalne jest dążenie 
do nowej ideologii oraz myślenie oparte na teorii, że jeżeli marksizm 
powstał jako reakcja na zachodnie społeczeństwo liberalne, to wątpli-
we jest przezwyciężenie marksizmu poprzez powrót do ideałów libe-
ralizmu. Dla Amalrika ważniejsze od odpowiedzi na pytanie: gdzie 
marksizm powstał jako ideologia, jest zastanowienie się, gdzie został 
wcielony w życie. A wcielono go w życie w społeczeństwach z silny-
mi pozostałościami feudalizmu. Sam bolszewizm, co zostało mocno 
zaakcentowane przez Amalrika, był zjawiskiem z gruntu rosyjskim, 
a nie przypadkowym dla Rosji. Przy tej okazji dysydent zauważa, że 
obcokrajowcy podkreślają silne przywiązanie Rosjan do swego kraju. 
Według Amalrika, jest to jednak tylko patriotyzm na pokaz: „a afekta-
cja zawsze budziła we mnie nieufność. Doświadczenie pokazuje, że ci, 
którzy wystawiają miłość do ojczyzny albo wiarę w Boga jak medal na 
piersiach, często okazują się ludźmi, na których nie można polegać” 
(s. 70). 

Rozważania dotyczące nacjonalizmu stały się punktem wyjścia do 
zastanowienia się nad sytuacją narodu w warunkach państwa komuni-
stycznego. Jednym z wielu groźnych skutków ideologii komunistycz-
nej jest dla Amalrika przymusowe odcięcie się Rosjan od wpływów 
świata zewnętrznego i – z drugiej strony – brak wpływu i udziału Ro-
sjan w ważnych wydarzeniach światowych. Izolacja ta rodzi w naro-
dzie nie tylko uczucie wzajemnych powiązań między jego członkami, 
ale i ksenofobię, przy czym trudno nieraz odróżnić, gdzie leży granica 
między tzw. ksenofobią naturalną a narzucaną przez władzę ksenofo-
bią sztuczną. Zatem życie w komunistycznym zmasowaniu jest tylko 
mirażem prawdziwego zjednoczenia, a przecież dla człowieka w każ-
dych czasach charakterystyczna jest potrzeba związania ze światem ze-
wnętrznym, pragnienie uniknięcia samotności. Zgadza się to w pełni 
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ze spostrzeżeniami poczynionymi przez E. Fromma: „Poczucie kom-
pletnego osamotnienia i izolacji prowadzi do psychicznej dezintegracji 
dokładnie tak samo, jak zagłodzenie prowadzi do śmierci. Owo powią-
zanie z innymi nie jest identyczne z kontaktem fi zycznym. Jednostka 
może pozostawać przez wiele lat sama w sensie fi zycznym, a jednak 
może się czuć związana z ideami i wartościami, a przynajmniej wzora-
mi społecznymi, które dają jej poczucie wspólnoty i «przynależności». 
Z drugiej strony, może żyć wśród ludzi, a mimo to doznawać uczucia 
kompletnej izolacji, w wyniku czego – o ile przekroczy to pewną gra-
nicę – dochodzi do obłędu w postaci zaburzeń schizofrenicznych. Ten 
brak związku z wartościami, symbolami i wzorami możemy nazwać sa-
motnością moralną, stwierdzając zarazem, że owa moralna samotność 
jest równie nieznośna jak osamotnienie fi zyczne...”66.

Pisząc o potrzebie przerwania izolacji, Amalrik odwołuje się do wza-
jemnych stosunków między Rosjanami i Niemcami i wskazuje równo-
cześnie na konieczność istnienia kategorii wroga jako oręża ideologii.  
Stwierdza, iż czujność wobec Niemców Rosjanie mają zakodowaną 
niemal genetycznie. Natomiast nienawiść do Niemców, utrzymująca 
się w czasach współczesnych Amalrikowi, była rezultatem propagandy 
antyniemieckiej. Władza utrzymuje zatem w narodzie niebezpieczny 
podział na „my” i „oni” – Rosjanie i cudzoziemcy. Zgodnie zaś z tym, 
na co zwraca uwagę Jerzy Szacki, „o narodzie i nacjonalizmie moż-
na mówić sensownie dopiero wtedy, gdy pierwotny i żywiołowy, by 
tak rzec, etnocentryzm, wynikający nade wszystko z totalnej izolacji 
społeczeństwa i nieznajomości świata zewnętrznego, ustępuje miejsca 
świadomemu dążeniu do zapewnienia grupie własnej odpowiedniej po-
zycji wśród innych grup. Grup, które są wprawdzie obce czy wrogie, 
ale są częściami tej samej ludzkości i grają role w jednym i tym samym 
dramacie historii powszechnej. Proklamacja odrębności i wspaniałości 
grupy własnej jest tu nie aktem zamknięcia się i wyłączenia, lecz próbą 
jej usytuowania w obrębie szerszej całości, której częściami są inne gru-
py tego rodzaju. Podczas gdy etnocentryczne społeczeństwo pierwotne 
było zamkniętą w sobie całością, przeciwstawiającą się niezróżnicowa-
nemu światu zewnętrznemu, naród istnieje w ś r ó d innych narodów, 

66  E. Fromm, Ucieczka od wolności, op.cit., s. 35.
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z którymi współpracuje i/lub współzawodniczy czy walczy. Poza tym 
kontekstem pojęcie narodu nie ma, jak sądzę, żadnego sensu”67.

Paradoks rzeczywistości radzieckiej, zdaniem Amalrika, tkwi 
w tym, iż stosunek narodu do władzy również opiera się na opozycji 
„my” i „oni”. I wtedy właśnie występują sytuacje, w których przeja-
wia się ambiwalencja patriotyzmu, zbudowanego na świadomości siły: 
władza traci moc i jednocześnie słabnie miłość do ojczyzny. Okazuje 
się więc, że była to lojalność w stosunku do władzy, a nie w odniesieniu 
do kraju. 

W celu zilustrowania powyższych tez Amalrik po raz kolejny przy-
wołuje przykład Niemców, wykorzystywanych w jego analizie do roli 
modelowych eksponatów z podręcznika szkolnego. Po pierwsze więc, 
powołuje się na masową dezercję i otwarcie frontu Niemcom w latach 
1917–1918, kiedy to bardzo wielu prostych żołnierzy zademonstrowało 
niechęć obrony Rosji, bowiem już wówczas nie można było postawić 
znaku równości między „władzą” a „siłą”68. Po drugie, przypomina 
II wojnę światową i masowe oddawanie się do niewoli niemieckiej 
w latach 1941–1942, przyjazne powitanie najeźdźców, kolaborację 
z wrogiem, który nie ukrywał swego celu – zniszczenia narodu; wte-
dy bowiem wydawało się, iż „władza”, uchodząca dotąd za wszechpo-
tężną, nie ma siły przeciwstawić się Niemcom. W tym miejscu warto 
odnotować, że Amalrik nie był jedynym emigrantem rosyjskim, który 
sięgnął do trudnych dla Rosjan tematów związanych z Wielką Wojną 
Ojczyźnianą. Spośród wygnańców trzeciej fali zajął się tym również 
m.in. Gieorgij Władimow. K. Pietrzycka-Bohosiewicz zaznacza, iż do-
tykając jednego z wielu tematów tabu, porusza Władimow w Generale 
i jego armii (Генерал и его армия) problem, „na który nie zwrócił uwa-
gi w swej genialnej, zdaniem wielu badaczy, książce nawet Grossman 
[mowa o powieści Życie i los – K.D.]. Autor Rusłana postawił miano-
wicie pytanie o moralną kwalifi kację czynów tych Rosjan, którzy wstę-
pując do ROA (Russkaja Oswoboditielnaja Armija), pozornie przeszli 
na stronę wroga. Usiłując walczyć przeciwko obu tyranom, Stalinowi 
i Hitlerowi, rosyjscy Wallenrodowie ponieśli podwójnie dotkliwą klę-

67  J. Szacki, O narodzie i nacjonalizmie, „Znak” 1993, Nr 3, s. 11.
68  Zob. F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX 

wieku, tłum. J. Górnicka-Kalinowska i M. Ochab, Warszawa 1996, s. 67.
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skę. Stalin zakończył wojnę jako triumfator, nie osądzono jego zbrodni, 
bowiem zwycięzców się nie osądza. Żołnierzy Ruchu Wyzwoleńcze-
go zaś oskarżono o zdradę Ojczyzny i jako zdrajców skazywano na 
śmierć”69. 

A zatem: „my” i „oni” – Rosjanie i cudzoziemcy – oraz „my” i „oni” 
– naród i władza – wszczynają ze sobą konfl ikt także w odniesieniu do 
zjawiska dysydentyzmu, ponieważ, co unaocznia Amalrik, „dysydenci, 
zaczynając od księcia Kurbskiego, a na Sołżenicynie kończąc, zwracali 
się do zagranicy, poprzez zagranicę albo z zagranicy” (s. 71). Władze 
cały czas wykorzystywały ten fakt w celu zdyskredytowania dysyden-
tów, ale i tutaj ponosiły porażkę. Charakterystycznym przykładem może 
tu posłużyć Lenin, który nie tylko długie lata żył za granicą i apelował 
o pomoc zagranicy, ale i otwarcie gardził rosyjskim patriotyzmem70, ży-
czył Rosji przegranej w wojnie z Niemcami, brał od Niemców pienią-
dze, zawarł z nimi poniżający pokój, a mimo to na długie lata stał się 
symbolem narodowej wielkości Rosji.   

W Związku Radzieckim przedstawiano dysydentów albo jako agen-
tów Zachodu, albo ograniczonych ludzi wykorzystywanych przez za-
granicę. Nieprzyjaźń narodu rosyjskiego do zagranicy oparta jest na 
strachu motywowanym podejrzeniami, że obcokrajowcy odniosą się do 
Rosjan z pogardą. Sam fakt natomiast, iż dysydenci znaleźli z obco-
krajowcami wspólny język, zdaniem Amalrika, raczej zwiększa szansę 
ruchu demokratycznego. Przy czym sam termin „ruch demokratyczny”, 
według wersji rozpowszechnianej przez KGB, został wymyślony przez 
NTS71 i „przerzucony” do ZSRR. Pawieł Litwinow natomiast twierdzi 
z przekonaniem, że nazwa ta została zaproponowana przez Amalrika na 

69  K. Pietrzycka-Bohosiewicz, W poszukiwaniu autentyzmu. Twórczość prozator-
ska Gieorgija Władimowa,  Kraków 1999, s. 126.

70  Zob. np. R. Pipes, Rewolucja rosyjska, tłum. T. Szafar, Warszawa 1994, s. 67.
71  NTS – Narodowy Związek Pracy (Народно трудовой союз) – rosyjskie ugru-

powanie polityczne działające na emigracji w latach 1930–1996. Skupiał białych Ro-
sjan, którzy wyemigrowali z Rosji po zwycięstwie bolszewików. W latach 1948–1990 
Związek prowadził działalność na terenie Niemiec Zachodnich, kolportując stamtąd 
ludzi i materiały za żelazną kurtynę. Podstawą ideologii NTS stała się doktryna so-
lidaryzmu. Jako alternatywę dla marksistowskiej walki klas propagował solidarność 
i wspólny ideał rozmaitych warstw społecznych. Podaję za: http://pl.wikipedia.org/
wiki/Narodowy_Związek_Pracy.
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początku 1968 roku72. Przedtem istniała przez jakiś czas nazwa „Ruch 
5 grudnia”, przedłożona przez Jesienina-Wolpina – jednego z organi-
zatorów pierwszej demonstracji na placu Puszkina w Moskwie 5 grud-
nia 1965 roku, której naczelne hasło brzmiało: „Szanujcie Konstytucję 
– ustawę zasadniczą ZSRR”.

W 1973 roku Sacharow stwierdził, że w rzeczywistości ruch nie ist-
nieje, ponieważ nie ma żadnego celu politycznego, jakim byłaby na 
przykład walka o władzę73. Zdaniem Amalrika jednakże brak celu poli-
tycznego nie oznacza, że ruch nie istnieje: przybiera on tylko bardziej 
postać sprzeciwu moralnego niż politycznego. Amalrik jest pewien, że 
jeśli grupa ludzi stawia sobie wspólne cele (a takowe sformułował sam 
Sacharow: amnestia dla więźniów politycznych, wolność słowa, zebrań 
stowarzyszeń, wyjazdu i powrotu do kraju), koordynuje swą działal-
nością i wyraża przy tym interesy części społeczeństwa, to w pełni uza-
sadnione jest mówienie o ruchu i jego istnieniu. W ten sposób od 1973 
roku zaczęto używać określenia ruch w obronie praw człowieka, taka 
zmiana bowiem bardziej odpowiadała jego istocie w owym czasie.

Dla wielu uczestników ruchu, wedle spostrzeżeń Amalrika, słowo 
„polityka” nie miało wydźwięku pozytywnego: kojarzyło się ze złem, 
które polityka wnosi do życia codziennego. Nieufność do przenikają-
cej radzieckie społeczeństwo polityzacji i pragnienie, aby znaleźć się 
zupełnie poza polityką, są dla Amalrika zrozumiałe, ale niemożliwe 
do zrealizowania. Dla tych bowiem, którzy chcieli odrzucić wszelką 
ideologię polityczną, ta ostatnia objawiała się z całkiem innej, dla au-
tora Notatek... nie mniej groźnej strony: ich „moralizm”, wypełniając 
polityczną próżnię, stopniowo przekształcał się w ideologię religijno-
-nacjonalistyczną, niekiedy z elementami lideryzmu. Od polityki od-
cinano się także ze względów, wątpliwego co prawda, bezpieczeń-
stwa: „my nie sięgamy po waszą władzę, a więc i wy nas nie ruszajcie” 
(s. 72). Ale w społeczeństwie, w którym termin „apolityczny” widzia-
ny jest jako negatywna defi nicja polityczna, każda niekontrolowana 
przez państwo aktywność uważana jest właśnie za polityczną. Nawet 
malarze, urządzający wystawy bez zgody władz, albo poeci, czytający 

72  П. Литвинов, Поперек линованной бумаги [w:] А. Амальрик, Записки дис-
сидента, op.cit., s. 6.

73  A. Sacharow, op.cit., s. 217.
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niezaakceptowane uprzednio wiersze, rzucają wyzwanie państwu. Tak 
więc pragnienia, aby ograniczyć pretensje polityki, same w sobie mają 
naturę polityczną. 

Od 1968 roku „inaczej myślący” (ros. инакомыслящие) zaczęli się 
dzielić się, choć podział ten jest nieostry, na „polityków” i „morali-
stów”, na tych, którzy myśleli o ruchu jako o zarodku partii politycznej 
i chcieli wypracować program politycznych i społeczno-ekonomicz-
nych przekształceń, oraz na tych, którzy pragnęli zająć pozycje moral-
nego sprzeciwu i nie uczestniczyć w złu reżimu. Podział jest umowny, 
ponieważ każdy był w jakimś stopniu zarówno moralistą, jak i polity-
kiem. 

„Politycy” nie opowiadali się za natychmiastowym utworzeniem 
partii i uroczystym ogłoszeniem programu. Amalrik wspomina: „kie-
dy ktoś zwrócił się do Piotra Grigorienko, żeby zorganizować partię 
i znaczenie wcześniej rozdzielić miejsca w rządzie, pomyśleliśmy, że 
jest prowokatorem albo kimś niezupełnie normalnym” (s. 73). Z dru-
giej strony, w społeczeństwie wyraźnie wyczuwało się potrzebę ideo-
logicznej alternatywy. Dla Amalrika jednakże podstawowym i najważ-
niejszym zadaniem ruchu było przywrócenie ludziom poczucia własnej 
godności. Godność jawi się bowiem jako warunek sprawiedliwego spo-
łeczeństwa, jako przyznanie człowiekowi prawa do wykazania własnej 
inicjatywy i odpowiedzialności za nią, więcej: jako zapewnienie sobie 
godnego trwania i działania poprzez aktywność nakierowaną na dru-
giego człowieka: „byt osobowy jawi się jako nie tylko byt w sobie i dla 
siebie, ale będąc takim, jest zarazem bytem dla drugiej osoby i celem 
postępowania moralnego. Wszystko to jest tylko wyjaśnieniem tego, co 
nazywamy godnością bytu osobowego”74.

Przestrzeń graniczna między „politykami” i „moralistami” to w isto-
cie granica między tymi, którzy nie wierzą w trwałość systemu, uwa-
żają, że wcześniej czy później reżim runie i trzeba myśleć o sposobach 
jego mniej lub bardziej bolesnej przebudowy, a tymi, którzy twierdzą, 
iż system jest mocny i niezmienny, że będzie istniał, jeśli nie wiecznie, 
to przynajmniej bardzo długo, stąd sprzeciw moralny – rozpatrywany 
przede wszystkim jako akt osobistego nieuczestniczenia – może nieco 

74  M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, op.cit.,  s. 141–142.
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go osłabić. Przy tej okazji Amalrik nadmienia, iż opinia o możliwoś-
ciach rosyjskiej opozycji wynika z ogólnego oglądu historii rosyjskiej. 
Amalrik mocno podkreśla, że przy całym swoim krytycznym spoj-
rzeniu nie uważa Rosjan za naród beznadziejny, dla którego niewol-
nictwo jest naturalną formą istnienia. Odwrotnie: dysydent wyraźnie 
dostrzega spod autorytarnego potoku dziejów rosyjskich wypływający 
nurt świadomości prawnej, który w pewnych okresach wyłania się na 
powierzchnię jako siła polityczna. Do nurtów „świadomego prawa” za-
licza m.in.: Republikę Nowogrodzką, reformy Aleksandra II czy też 
Dumę Państwową. Z tych przykładów Amalrik wnosi, iż alternatywa 
istnieje także w czasach jemu współczesnych, proces zmian powinien 
zaś być poprzedzony bezlitosną wręcz analizą samych siebie i anato-
micznym rozdzieleniem przeszłości i teraźniejszości. 

Wśród dysydentów wielokrotnie dyskutowany był problem nada-
nia powstającej opozycji ram organizacyjnych. Amalrik zaproponował 
utworzenie Komitetu Obrony Konstytucji Radzieckiej. Opierał się przy 
tym na fakcie, iż tzw. konstytucja stalinowska zawierała artykuły o wol-
ności słowa, zebrań, demonstracji... i w ten sposób mogła posłużyć jako 
osłona prawna dla komitetu. Dodajmy, iż idea oddolnego wykorzysta-
nia tego, co władza rozpatrywała jedynie jako dekoracyjne upiększe-
nie surowej rzeczywistości, wykorzystana została siedem lat później 
poprzez stworzenie tzw. Moskiewskich Grup Helsińskich. Pomysłem 
Amalrika była oprócz tego specyfi czna, trzywarstwowa struktura ru-
chu: średnia warstwa – najbardziej znani uczestnicy ruchu, tacy jak 
Grigorienko czy Litwinow – wejść mieli w skład Komitetu; środkowa 
warstwa – naukowcy, pisarze, reżyserzy, odnoszący się do dysydentów 
z sympatią i przez władze jeszcze nie zastraszeni – wspieraliby Komitet 
swoim autorytetem; warstwa najniższa – nieznani członkowie ruchu, 
którzy wypełnialiby znaczną część obowiązków praktycznych i dublo-
wali skład Komitetu w przypadku jego aresztowania. Wszystko to sta-
nowiło tylko formalizację realnie ustanowionej pozycji, ale wymagało 
opracowania i ogłoszenia programu. Po długich sporach żadna decyzja 
nie została jednak podjęta – trudno było przezwyciężyć, wypracowany 
przez reżim sowiecki, strach wobec słowa „organizacja”. 

Mimo licznych represji, jakimi kończyły się inicjatywy dysyden-
tów, ruch nie zamarł. Tłem jego działalności były, zdaniem Amalrika, 
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wydarzenia w Czechosłowacji i dopóki trwał tam proces liberalizacji, 
rosyjscy dysydenci także żyli nadzieją na zmiany. 

Praska wiosna 1968 roku, bo i jej poświęca wiele miejsca w swych 
Notatkach... Amalrik, była najdalej posuniętą próbą zreformowania ko-
munizmu po śmierci Stalina, dlatego też jej niepowodzenie było tak 
jaskrawym świadectwem wewnętrznych sprzeczności immanentnie 
związanych z wszelkimi usiłowaniami reformowania systemu75. A pró-
by reformowania tego systemu, wraz z demonstrowaniem coraz więk-
szej niezależności od ZSRR, zaczęły się w momencie, gdy na czele 
Komunistycznej Partii Czechosłowacji stanął Aleksander Dubczek76. 
Polityczne reformy, na mocy których chciano stworzyć tzw. socjalizm 
z ludzką twarzą, nie miały na celu całkowitego odcięcia się od dotych-
czasowej linii politycznej (jak to było np. na Węgrzech w 1956 roku), 
jednakże rozpatrywane były przez rządzących ZSRR i innych krajów 
socjalistycznych (NRD, Polska, Bułgaria) jako zagrożenie dla partyjno-
-administracyjnego systemu Związku Radzieckiego, a także dla jedno-
litości i bezpieczeństwa „bloku radzieckiego” 77. 

Na mocy podjętych reform w Czechosłowacji osłabła cenzura, wszę-
dzie odbywały się swobodne dyskusje, zaczęło się kreowanie systemu 
wielopartyjnego. Dążono do przywrócenia pełnej wolności słowa, usta-
nowienia ścisłej kontroli nad działalnością „organów bezpieczeństwa”, 
zabezpieczenia możliwości organizowania prywatnych przedsiębiorstw 
i obniżenia państwowej presji wywieranej na przemysł78. Oprócz tego 
planowano federalizację państwa i rozszerzenie pełnomocnictw or-
ganów władzy obu podmiotów CzSSR – Czech i Słowacji. Jednakże 
część rządzącej partii komunistycznej, zwłaszcza wyższego szczebla, 
wystąpiła przeciw najlżejszemu nawet osłabieniu kontroli partyjnej 
i dlatego zwróciła się do kierownictwa radzieckiego o pomoc w odsu-
nięciu reformatorów od władzy. 

75  Zob. np. M. Malia, op.cit., s. 427.
76  Пражская весна (1968), http:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%B0%, s. 1.
77  К 40-летию вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию 

в августе 1968 года, http://www.hrpublishers.org/ru/contacts/vedrashko/526.html, s. 4.
78  Метаэнциклопедия. Пражская весна, http://mega.km.ru/bes_98/encyclop.

asp?TopicNumber=50940, s. 31.
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Decyzję o interwencji podjęto po ukazaniu się w czerwcu 1968 
roku odezwy do narodu, która zapisała się w historii jako Dwa tysiące 
słów. Manifest, podpisany przez dziesiątki tysięcy Czechów i Słowa-
ków, stwierdzał, że aparat władzy wymknął się spod kontroli narodu, 
a Komunistyczna Partia Czechosłowacji „z ośrodka ideowego prze-
mieniła się we wszechmocną organizację, która stała się magnesem 
dla wszystkich żądnych władzy, tchórzów, wyrachowanych słabeuszy 
i ludzi o nieczystym sumieniu”79. Po opublikowaniu manifestu sprawa 
interwencji wojskowej była już wyłącznie kwestią taktyki.

Państwa zachodnie zareagowały na zdławienie czechosłowackich 
reform zaledwie kilkoma, wyrażonymi w delikatnej formie, uwaga-
mi80. Na całym świecie stała się natomiast znana demonstracja siedmiu 
rosyjskich dysydentów. Wydarzenie to miało miejsce 25 sierpnia 1968 
roku na placu Czerwonym w Moskwie. Wzięli w nim udział: Łarisa 
Bogoraz, Pawieł Litwinow, Konstantin Babicki, Natalia Gorbaniewska, 
Wiktor Fajnberg, Wadim Delone i Władimir Driemljuga. Demonstranci 
rozwinęli sztandary z napisami w języku czeskim i rosyjskim: „At’ zije 
svobodne a niezavisle Československo!” („Niech żyje wolna i nieza-
wisła Czechosłowacja!”)81, „Hańba okupantom!”, „Ręce precz od Cze-
chosłowacji!”, „Za naszą i waszą wolność!”, „Wolność dla Dubczeka!”. 
Niemal natychmiast podbiegli do nich współpracownicy KGB, dyżuru-
jący na placu Czerwonym w oczekiwaniu na wyjazd z Kremla delegacji 
czechosłowackiej. Demonstrującym wyrwano sztandary. Mimo sprze-
ciwu z ich strony, bito ich i umieszczono w milicyjnych samochodach. 
Sąd nad nimi odbył się w październiku 1968 roku: dwóch demonstrują-
cych osadzono w łagrze, troje kolejnych zesłano, jednego umieszczono 
w więziennym zakładzie psychiatrycznym. Odroczono tylko wyrok dla 
Gorbaniewskiej (wzięto pod uwagę fakt, że była matką karmiącą). 

Powszechnie uważa się, iż demonstracja 25 sierpnia była jedynym 
w ZSRR wystąpieniem przeciw okupacji Czechosłowacji. W rzeczywi-
stości do protestów doszło ponadto w Moskwie i Leningradzie, na pro-

79  Cyt. za: M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 267.
80  „Да социализму. Нет оккупации!”. Западные левые о „пражской весне”, 

http://www.pasolini.ru/fmp/czeck.html, s. 6.
81  В. Кипиани, Нам стыдно, что наши танки в Праге, http://www.kipiani.org/

gulag/index.cgi?10, s. 7.
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wincji rosyjskiej i w republikach nierosyjskich. Na przykład: jeszcze 
przed interwencją wojsk Układu Warszawskiego, 26 lipca 1968 roku, 
Anatolij Marczenko wysłał do „Prawdy” oraz do kilku dzienników cze-
chosłowackich list otwarty z osądzeniem kampanii oszczerstw wobec 
Czechosłowacji i gróźb skierowanych przeciw temu krajowi. Na kon-
sekwencje nie trzeba było długo czekać: już 29 lipca Marczenkę aresz-
towano i wkrótce postawiono przed sądem na mocy sfabrykowanego 
zarzutu o „złamaniu reżimu paszportowego”. Otrzymał karę osadzenia 
w łagrze. Amalrik wspomina akcję pięciu komunistów – Grigorienki, 
Kostierina, Pawlinczuka, Jachimowicza i Pisariewa – którzy 29 lipca 
przedostali się do ambasady czechosłowackiej w Moskwie, aby przeka-
zać list z poparciem dla nowej linii KPCz i z oskarżeniem radzieckich 
nacisków wywieranych na Czechosłowację. 

Inną formą sprzeciwu wobec najazdu na Czechosłowację były roz-
rzucane w Moskwie (w nocy z 21 na 22 sierpnia 1968 roku) ulotki z pro-
testem wobec zbrojnej interwencji82. Kolejny przykład: już po wtargnię-
ciu wojsk do Czechosłowacji student wydziału fi zyki Uniwersytetu 
Moskiewskiego – Władimir Karasiew – powiesił w korytarzu uniwersy-
teckim plakat z oskarżeniem okupacji i zaczął zbierać podpisy pod ape-
lem potępiającym tę akcję. Został pobity przez pracowników ochrony 
uniwersytetu i zawieziony na milicję, skąd przetransportowano go do 
zakładu psychiatrycznego. Został zwolniony po trzech miesiącach, ale 
relegowano go z uczelni i pozbawiono prawa zamieszkiwania w Mos-
kwie. Musiał pracować jako palacz w jednej z podmoskiewskich fabryk. 
Inna inicjatywa, popierająca Czechosłowację, miała miejsce 25 stycznia 
1969 roku, a więc w dniu samospalenia Jana Palacha: cześć czechosło-
wackiemu bohaterowi oddały tym razem dwie studentki. Z kolei wiosną 
1969 roku 23-letni Walerij Łukanin z podmoskiewskiego miasta Roszal 
wywiesił w oknie swego mieszkania plakat z protestem przeciw stacjo-
nowaniu wojsk radzieckich w Czechosłowacji. Umieszczono go w szpi-
talu psychiatrycznym, gdzie przebywał dziesięć lat. 

Początkowo Amalrik był przeciwny demonstracjom. Uważał, że są 
one (zwłaszcza ta z 25 sierpnia) taktyczną pomyłką, która może dro-
go kosztować ruch dysydencki. Lepiej było więc skoncentrować się 

82  Zob. więcej: Л. Алексеева, История инакомыслия.., op.cit., s. 214.



Od zniewolenia do wolności wewnętrznej 237

na sprawach wewnętrznych, niż dopuścić do aresztowania aktywnych 
uczestników ruchu, występujących w obronie Czechosłowacji. Mogło 
to bowiem wstrzymać działalność dysydentów albo nawet doprowadzić 
do rozpadu ruchu. Później jednak Amalrik doszedł do wniosku, że nie 
miał racji. Uznał, że źle by się stało, gdyby z samej Rosji nie rozległ 
się choćby słaby głos protestu: „Z historycznego punktu widzenia było 
konieczne, a to okazało się ważniejsze od zamysłów taktycznych, żeby 
powiedzieć «nie» radzieckiemu imperializmowi; być może, w końco-
wym rozrachunku, zdecydowane «nie» siedmiu osób okaże się bardziej 
znaczące niż obojętne «tak» siedemdziesięciu milionów na «zebraniach 
ludu pracującego»” (s. 88–89).

Okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec reżimu stały się też uroczy-
stości pogrzebowe dysydentów. Ludzi zgromadzonych na pogrzebie 
nie można było aresztować pod pretekstem „antyradzieckiej agitacji 
i propagandy”, a mowy pożegnalne na cmentarzach i w krematoriach 
przybierały często formę odezw do społeczeństwa. Amalrik koncen-
truje swą uwagę na pogrzebie Aleksieja Kostierina, który odbył się 
w Moskwie 10 listopada 1968 roku. 

Kostierin, pisarz i bolszewik, wsławił się obroną skrzywdzonych 
narodów – Czeczeńców, Inguszów, Tatarów krymskich83. Spędził 
w więzieniach i łagrach siedemnaście lat. Jego otwarta i bezkompro-
misowa postawa wobec zbrodni popełnionych przez władzę radziecką 
doprowadziła w końcu do wykluczenia go z partii i Związku Pisarzy 
Radzieckich. Jego pogrzeb przerodził się w manifestację, potępiają-
cą radziecki reżim totalitarny. Budynek krematorium był wypełniony 
ludźmi. Zdaniem Amalrika, zebrali się tu nie tylko moskiewscy dysy-
denci i krewni Kostierina, ale i pisarze, i ci, których bronił: Tatarzy 
krymscy, Czeczeni, Ingusze. Przybyło wielu zagranicznych korespon-
dentów i aktywistów KGB. W czasie mowy pożegnalnej, wygłoszonej 
przez Grigorienkę, padły m.in. znamienne słowa: „Zniszczenie ma-
chiny biurokratycznej – to przede wszystkim rewolucja w umysłach 
i świadomości ludzi... Najważniejsze zadanie dnia dzisiejszego to bez-
kompromisowa walka przeciw totalitaryzmowi, ukrywającemu się pod 
maską tzw. demokracji socjalistycznej. I właśnie tej walce poświęcił 

83  M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 234.
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on [Kostierin – K.D.] wszystkie swoje siły!” (s. 101). Słusznie Amalrik 
zauważył, że takiej przemowy politycznej, wygłoszonej otwarcie, nie 
słyszał nikt w Moskwie od paru dziesięcioleci. 

Prezentując sylwetkę Grigorienki, Amalrik scharakteryzował krótko 
także nurt dysydencki, do którego Grigorienko należał. Nurt ten two-
rzyli opozycyjni marksiści, będący, zdaniem Amalrika, analogonem 
wschodnioeuropejskiego rewizjonizmu. Przedstawiciele tego nurtu 
chcieli powrotu do „prawdziwego leninizmu”. Wedle Amalrika, w tej 
sferze ruchu tkwił pewien paradoks. Bolszewizm – ciągnie swój wy-
wód Amalrik – i w teorii, i w praktyce był pojęciem szerszym od le-
ninizmu; dopiero stopniowo leninizm zwyciężył w łonie bolszewizmu 
i otrzymał logiczny rozwój w stalinizmie. Powrót do „prawdziwego le-
ninizmu” byłby możliwy, na co wskazuje Amalrik, tylko po dogłębnej 
analizie faktu ukrytego w pytaniu: dlaczego Lenin zwyciężył w bolsze-
wizmie? A ponieważ ta kwestia nie była podejmowana, to „prawdziwy 
leninizm” pozostawał ideą bezpłodną. Amalrik zauważa ponadto, że 
można mówić o bolszewizmie i mienszewizmie nie tylko jako o dok-
trynach politycznych, ale również jako o politycznych temperamen-
tach. Z tego punktu widzenia Walerij Czalidze i Pawieł Litwinow, z ich 
doktrynerstwem prawnym, oraz Roy i Żores Miedwiediewowie, z ich 
doktrynerstwem marksistowskim – byliby typowymi mienszewikami, 
natomiast Sołżenicyn i Grigorienko – bolszewikami. Do tej drugiej ka-
tegorii Amalrik zalicza również siebie. 

Druga połowa 1968 roku to czas dysydenckich dyskusji na temat 
metod działania, organizacji i struktury ruchu. Swoją koncepcję przed-
kłada również Amalrik. Jako nominalista uważał, że aby dane zjawisko 
zaistniało – najpierw musi zostać nazwane. Zaproponował, żeby ogło-
sić utworzenie Radzieckiego Ruchu Demokratycznego (Советское Де-
мократическое Движение – СДД), wyłożyć zwięźle jego podstawowe 
cele i metody i nadmienić, iż każdy, kto je podziela, może się uważać za 
uczestnika ruchu. Amalrik wychodził z założenia, że jeśli taka odezwa 
będzie szeroko rozpropagowana, pozwoli to wielu ludziom – dotąd od-
izolowanym – na utożsamienie się z ruchem i stworzenie jego szerokiej 
bazy. Autor Notatek... napisał nawet projekt takiej odezwy. Reakcja in-
nych dysydentów była jednakże negatywna: już sam skrót RRD (СДД) 
przypominał im bowiem partię polityczną, tekst odezwy nosił jakoby 
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znamiona ideologii, a większość opozycjonistów chciała pozostać „ru-
chem w obronie praw”. 

Problem został rozwiązany późną wiosną 1969 roku, kiedy piętna-
ście osób zorganizowało Grupę Inicjatywną Obrony Praw Człowieka 
w ZSRR, kierując w tej sprawie list do ONZ. Główną rolę w tworzeniu 
Grupy odegrali Piotr Jakir i Wiktor Krasin. Weszło do niej jedenastu 
moskwian, jeden leningradczyk, dwóch mieszkańców Ukrainy oraz je-
den z liderów Tatarów krymskich84. Nie była to organizacja społeczna 
w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale raczej stały zespół autorski, który 
zebrał się, by pisać do Organizacji Narodów Zjednoczonych listy ot-
warte o łamaniu praw człowieka w Związku Radzieckim. Elementem 
organizacyjnym było tylko przyjęcie nazwy. Ale już samo to wystar-
czyło, aby w kraju i za granicą wywołać natychmiastową reakcję: oto 
w ZSRR, gdzie zawsze bezpardonowo tłumiono wszelkie nieaprobo-
wane przez władze inicjatywy społeczne, zwłaszcza zbiorowe, zaczęła 
działać niezależna organizacja. Utworzenie Grupy Inicjatywnej ozna-
czało przezwyciężenie jeszcze jednego tabu, które wydawało się nie do 
podważenia: „Bariera psychologiczna została przełamana...” (s. 106) 
– napisze Amalrik. 

Grupa Inicjatywna zajmowała się przede wszystkim układaniem 
listów, adresowanych do organizacji międzynarodowych, rejestrują-
cych represje polityczne oraz związane z nimi przypadki łamania praw 
człowieka. Dość szybko Grupa zmuszona była poświęcić część swoich 
listów własnym członkom, którzy trafi ali do więzień bądź zakładów 
psychiatrycznych. W 1975 roku Grupa Inicjatywna przestała istnieć.  

Amalrik nie pominął w swych wspomnieniach trudnych dla dy-
sydentów lat 1972–1973, kiedy to ruch demokratyczny wkroczył 
w fazę ostrego kryzysu wywołanego represjami wobec opozycjonistów, 
zwłaszcza zaś aresztowaniem i zmuszeniem do współpracy z KGB 
dwóch aktywnych uczestników ruchu: Jakira i Krasina. 

Uległe postawy dysydentów wobec władz zdarzały się już wcześ-
niej. Amalrik przywołuje tu przykłady Iwana Jachimowicza i Aleksieja 
Dobrowolskiego, który, mimo iż wcześniej kilkakrotnie był osadza-
ny w łagrach i zakładach psychiatrycznych, „na śledztwie prawie od 

84  Słownik dysydentów..., op.cit., s. 345.
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razu zaczął, mówiąc językiem łagrowym, «pękać», przy czym w swym 
pragnieniu współpracy z KGB, przekroczył wszelkie granice: prosił 
o możliwość wystąpienia w telewizji, żeby przestrzec młodzież przed 
«antyradziecką działalnością», wskazał miejsce, gdzie jakoby Gin-
zburg ukrył Białą księgę...” (s. 52). Jednakże zachowanie Jakira i Kra-
sina z jednej strony w sposób negatywny wpłynęło na morale ruchu, 
z drugiej zaś – nadszarpnęło wiarygodność dysydentów zarówno wśród 
ich wrogów, jak i dotychczasowych sympatyków. 

Władze, co podkreśla Amalrik, starały się jak najefektywniej wy-
korzystać czasowy impas w aktywności ruchu. I tak, 4 listopada 1972 
roku córce Jakira – Irinie – zezwolono na widzenie z ojcem w więzieniu 
lefortowskim. Widzenie odbywało się w obecności dwóch śledczych. 
Jakir stwierdził, że zmienił stosunek do ruchu demokratycznego i swo-
jej w nim działalności. Według niego, materiały przedłożone mu przez 
KGB przekonały go o tendencyjnym charakterze i szkodliwości „Kro-
niki Wydarzeń Bieżących”85. Wyjaśnił jednocześnie, iż każde kolejne 
wydanie „Kroniki...” będzie przyczyną przedłużenia uwięzienia dla 
niego i Krasina. Prosił w związku z tym o przerwanie wydawania biu-
letynu. Dla wzmocnienia swej prośby dodawał, że wraz z pojawieniem 
się nowego numeru pisma będą się odbywały nowe areszty, przy czym 
represjonowane będą także osoby niemające bezpośredniego związku 
z redagowaniem i kolportażem „Kroniki...”86. Obietnica KGB, przeka-
zana ustami Jakira, spełniła się 3 stycznia 1983 roku, kiedy aresztowa-
no Irinę Biełogorodską. 

W podobnym do Jakira duchu zaczął zeznawać również Krasin. 
Przesłuchania uzupełniano wielokrotnymi konfrontacjami z tymi, któ-
rzy odmawiali potwierdzenia zeznań Jakira i Krasina. Amalrik wspo-
mina: „Krasin zeznawał, że byłem częstym gościem na jego słynnych 
«środach», że pożyczał mi książki, m.in. Technologię władzy Awtor-
chanowa, że chodziliśmy razem na demonstracje na placu Puszkina, 
a on po drodze dzwonił do jakiegoś zagranicznego korespondenta. Od-
powiadałem, że bywałem u niego rzadko. Ani ja jemu, ani on mnie 
niczego nie pożyczał. Nie pamiętam, czy chodziliśmy na plac Puszkina, 

85  P. Litvinov, The Trial of the Four, op.cit., s. 17.
86  Por. Л. Алексеева. История инакомыслия..., op.cit., s. 232.
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a już tym bardziej, czy dzwonił do kogoś. Widoczne było, że Krasin 
zajął tę samo pozycję co Jakir...” (s. 298). 

Według L. Aleksiejewej, Jakir i Krasin złożyli doniesienia na więcej 
niż dwieście osób87. Śledczy domagali się zeznań od wskazanych przez 
nich ludzi, a to przyczyniało się do osłabienia mocy ruchu dysydenckie-
go zwłaszcza wśród tych, którzy słyszeli o jego działalności tylko z za-
granicznych rozgłośni radiowych. W tym sensie sprawa Jakira i Krasi-
na była bezprecedensowa, ponieważ wśród aktywnych opozycjonistów 
ani przedtem, ani potem nie zdarzały się wypadki takiego zachowania. 
Od wszystkich wymienionych przez obu dysydentów ludzi domagano 
się składania zeznań, zastraszano i wywierano presję. 

W sierpniu 1973 roku odbył się proces sądowy Jakira i Krasina. 
Obaj przyznali się do winy i wyrazili skruchę, opowiadając o swej an-
tyradzieckiej działalności w Grupie Inicjatywnej i o oszczerczym cha-
rakterze „Kroniki Wydarzeń Bieżących”. Sąd skazał ich na trzy lata ła-
grów, zamienione później na trzyletnie zesłanie w miastach położonych 
niedaleko od Moskwy. 

Amalrik, niechętny zarówno pobłażliwemu usprawiedliwianiu, jak 
i pochopnemu wymierzaniu kary, stara się zracjonalizować postępowa-
nie Jakira i Krasina i zrozumieć ich zachowanie. W Notatkach dysyden-
ta napisał: „W zachowaniu Jakira i Krasina, jak myślę, decydującą rolę 
odegrały długie wyroki w stalinowskich łagrach. Obaj dostali się tam 
jako młodzi chłopcy, w czasie, pozbawionym nadziei, łagier uformował 
w nich nieświadomy imperatyw: przeżyć za każdą cenę, «ty umrzyj 
dzisiaj, ja – jutro». Łagier wmontował w ich krwioobieg uczucie stra-
chu, świadomość, że życie ludzkie jest nic niewarte, że w każdej chwili 
mogą ich unicestwić. (...) To, co mnie wydawało się źródłem ich siły, 
było przyczyną ich słabości” (s. 300). 

Kryzys ruchu dysydenckiego nie nastąpił jednak tylko z powodu 
kolejnej kampanii represyjnej, zmierzającej do wykorzenienia od-
miennych poglądów, a nawet nie z powodu słabości kilku wybitnych 
działaczy ruchu po ich aresztowaniu i procesie, lecz z przyczyn we-
wnętrznych. Autorzy Słownika dysydentów konkludują: „W pierwszej 
kolejności do przyczyn tych należy zaliczyć «symboliczny» charakter 

87  Ibidem, s. 233.
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dużej części aktywności dysydenckiej w poprzedniej epoce. Aktywność 
ta często nie była związana z żadną konkretną, użyteczną działalnoś-
cią ani też z intensywniejszą pracą intelektualną. «Czyn dysydencki», 
którym mogło się stać choćby złożenie podpisu pod listem protesta-
cyjnym, był najczęściej sposobem symbolicznego wyrażenia samego 
siebie; dalszy bieg wydarzeń zależał od osobistej determinacji autora 
podpisu. Pozorna łatwość przekraczania granic tego, co dozwolone, 
stwarzała możliwość «salonowego dysydenctwa», co nie uwalniało od 
ponoszenia pewnych konsekwencji, ale też osłabiało poczucie odpo-
wiedzialności i solidarności” 88.

Do poprawy nadwątlonej reputacji ruchu dysydenckiego i tym sa-
mym do przezwyciężenia kryzysu wewnątrz samego ruchu przyczyniły 
się dwa wydarzenia, datujące się na połowę lat 70. XX wieku. Obu 
tym wydarzeniom Amalrik poświęcił dużo miejsca w Notatkach dy-
sydenta. Pierwsze z nich to przyznanie Sacharowowi – 9 października 
1975 roku – Pokojowej Nagrody Nobla. Było to niezwykle ważne nie 
tylko dla samego laureata, ale i dla całego środowiska dysydenckie-
go, którego Sacharow był wybitnym przedstawicielem. W pierwszym 
krótkim oświadczeniu laureat powiedział, że dzieli to wyróżnienie 
z więźniami sumienia i wyraził nadzieję na „ogólnoświatową politycz-
ną amnestię”89. Drugim wydarzeniem była Helsińska Konferencja Bez-
pieczeństwa i Współpracy w Europie. 

Konferencja w Helsinkach była punktem kulminacyjnym odpręże-
nia i momentem, w którym Związek Radziecki uzyskał wreszcie for-
malne uznanie granic istniejących w Europie, co, przy braku układu 
pokojowego z Niemcami, oznaczało akceptację Zachodu dla powojen-
nych zdobyczy radzieckich i nienaruszalności jego „bloku”90. Faktem 
nieznanym przed opublikowaniem Notatek dysydenta było, iż w cza-
sie tej historycznej konferencji holenderski premier starał się wyjed-
nać u Breżniewa możliwość wyjazdu Amalrika do Holandii. Radziecki 
przywódca nie wyraził jednak zgody nawet na rozmowę na ten temat, 
za to „Gromyko – według wspomnień Amalrika – delikatnie zaczął wy-
jaśniać premierowi, iż znana mu jest moja sprawa, że jest świadom, iż 

88  Słownik dysydentów..., op.cit., s. 349.
89  Ibidem, s. 526.
90  Por. M. Malia, op.cit., s. 415.
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Holendrzy przywiązują do niej dużą wagę i osobiście się tym zaintere-
suje...” (s. 377). Naiwnością byłoby jednak sadzić, iż obietnice te zo-
staną wypełnione. Radzieccy rządzący dotrzymują bowiem słowa tylko 
wtedy, kiedy jest to wygodne dla nich samych i ich korzyści. 

Akt końcowy konferencji w Helsinkach składał się z porozumień do-
tyczących trzech problemów bądź – jak je często określano – trzech 
„koszyków”91. Pierwszy „koszyk”, polityczny, był – o czym wspomnia-
no wyżej – przypieczętowaniem powojennego kształtu granic w Eu-
ropie. Usankcjonowano nie tylko granice Związku Radzieckiego – je-
dynego państwa, które powiększyło po wojnie swoje terytorium – ale 
równocześnie uznano nienaruszalność europejskiej strefy „realnego 
socjalizmu”. Drugi „koszyk”, gospodarczy, był umową o rozszerzeniu 
stosunków ekonomicznych, innymi słowy: Zachód obiecywał zmoder-
nizować gospodarkę ZSRR i jego satelitów. Wreszcie trzeci „koszyk”: 
wyrażał nadzieje Zachodu, że Związek Radziecki i państwa pozosta-
jące w strefi e jego wpływów zaczną respektować prawa obywateli, 
w tym prawo do swobodnej informacji i wymiany poglądów. Rzecz jas-
na, władze radzieckie nie miały zamiaru przychylać się do uzgodnień 
mieszczących się w trzecim „koszyku”, ale sam fakt zaistnienia kwestii 
praw zwykłych obywateli pobudził aktywność dysydentów: postano-
wiono, tym razem już zgodnie z uregulowaniami międzynarodowymi, 
domagać się przestrzegania złożonych obietnic. 

Zimą 1975–1976 roku Amalrik i Orłow zastanawiali się, co można 
zrobić, żeby wyprowadzić ruch dysydencki z błędnego koła „areszto-
wanie – protest – aresztowanie” i osiągnąć większy wpływ na obywa-
teli ZSRR i społeczność międzynarodową. Obaj dysydenci doszli do 
wniosku, że ważne jest, aby złożone zjawisko ruchu nazwać, dookre-
ślić. W związku z tym sporządzili projekt deklaracji ruchu obrony praw 
człowieka w ZSRR. W deklaracji tej podkreślano, że dysydenci walczą 
o prawa człowieka na całym świecie. Przeciwstawiali się w ten sposób 
groźnej tendencji eksponowania praw jednych narodów w stosunku do 
innych. Ich zdaniem, kto walczy o prawa człowieka w swoim kraju, 
ten w naturalny sposób walczy, żeby zaistniały one wszędzie. Problem 
zamykał się nie tylko w próbie uczynienia z praw człowieka narzędzia 

91  M. Heller, A. Niekricz, op.cit., s. 289.
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niezgodnej z prawem polityki i nie tylko w dających się zauważyć roz-
grywkach między „prawicowymi” i „lewicowymi”, ale w pragnieniu 
przywrócenia godności ludzkiej należnego jej miejsca w hierarchii po-
jęć i wartości. 

Ponieważ wielu dysydentów odmówiło podpisania deklaracji, traf-
nie odgadując, że jest to jasne (a więc niebezpieczne) przedstawienie 
ich żądań, Amalrik i Orłow zaproponowali wystosowanie apelu do 
nowo wybranego na XXV zjeździe KPZR Biura Politycznego. Ta swe-
go rodzaju odezwa przybrała następującą formę: 

„W wielu krajach partie komunistyczne przechodzą obecnie od konfrontacji do 
dialogu z innymi ugrupowaniami społecznymi. Nastał czas, aby położyć ko-
niec nietolerancji i wsłuchać się w głos inaczej myślących. Zdając sobie z tego 
sprawę, wyciągamy do was rękę i proponujemy rozpoczęcie dialogu o przy-
szłości kraju. Proponujemy zatem, aby przedstawiciele władz KPZR spotkali 
się z przedstawicielami ruchu demokratycznego” (s. 395 wyróżnienie cytatu 
kursywą – Amarlik). 

Amalrik i Orłow mieli nadzieję, iż list ten podpiszą: Grigorienko 
– jako „eurokomunista”, Walentin Turczin – jako socjalista, Sacha-
row – jako tzw. centrum „koalicji politycznej” w łonie ruchu, Orłow 
– jako liberalny demokrata i Amalrik – jako „prawicowy”. Inicjaty-
wa odezwy nie została jednak poparta przez dysydentów. Rozpatry-
wana była jako „konfrontacja małego mopsa z olbrzymim słoniem” 
(s. 395). Ponadto  list dysydentów zostałby zapewne zignorowany przez 
władze, nie ma bowiem dialogu tam, gdzie „nie występuje «wczucie» 
i «rozumienie»”92.

Dysydenci nie zaprzestali jednak dalszych usiłowań ożywienia ak-
tywności ruchu demokratycznego. Jako kolejne rozwiązanie tej kwestii 
posłużył pomysł Anatolija Szczaranskiego93. Postanowiono wykorzy-
stać trzeci „koszyk” konferencji w Helsinkach i zwrócić się do syg-
natariuszy Aktu końcowego, aby wsparli rosyjskich dysydentów w ich 
staraniach związanych z poszanowaniem praw człowieka. Amalrik 
stworzył projekt odezwy, gdzie proponowano „utworzenie niezależ-
nych od rządów komitetów narodowych, których przedstawiciele wej-
dą później w skład komitetu międzynarodowego” (s. 396). W celach 

92  J. Tischner, Myślenie według wartości,  Kraków 1982, s. 402.
93  O Szczaranskim zob. Słownik dysydentów..., s. 551–553.



Od zniewolenia do wolności wewnętrznej 245

bezpieczeństwa chciano więc  włączyć komitet radziecki do struktur 
międzynarodowych, ale równocześnie Amalrik dodawał: „ponieważ 
Związek Radziecki był inicjatorem porozumień w Helsinkach, uważa-
my, że to właśnie społeczność radziecka powinna przejąć inicjatywę 
utworzenia pierwszego komitetu narodowego” (s. 396). 

Pierwotnie komitet, powstały na podstawie powyższych idei, nosił 
nazwę Grupa Helsińska. Grupa ta stała się ogniwem łączącym różne 
kierunki opozycji – prawny, narodowy, ekonomiczny, stała się spoi-
wem między inteligencją i robotnikami, a Zachód zmusiła do reagowa-
nia na problem łamania  przez rząd radziecki porozumień helsińskich. 

12 maja 1976 roku w Moskwie została założona Społeczna Gru-
pa Przestrzegania Porozumień Helsińskich w ZSRR (w skrócie: Mo-
skiewska Grupa Helsińska). Później podobne grupy powstały w Ki-
jowie, Wilnie, Tbilisi i innych republikach. Do zadań grup należało 
zbieranie, weryfi kacja, analiza i uogólnianie informacji o naruszeniach 
zaleceń „trzeciego koszyka” Aktu końcowego. Na podstawie przepro-
wadzonych prac sporządzano dokument, który był rozsyłany do rzą-
dów państw sygnatariuszy i przekazywany do prasy międzynarodowej. 
Autorzy Słownika dysydentów zanotowali: „Społeczeństwo dowiady-
wało się o istnieniu MGH jak zwykle z audycji zagranicznych rozgłośni 
i wkrótce napłynęła do niej lawina informacji o łamaniu praw człowieka 
– głównie od ludzi, którzy wcześniej nie mieli żadnych powiązań z dy-
sydentami. Członkowie Grupy poradzili sobie z tą lawiną. Dokumenty 
MGH wyróżniały się wysoką wiarygodnością faktografi czną, dokład-
nością i spójnością opisu zagadnienia. Ruch obrony praw w ZSRR stał 
się ruchem profesjonalnym”94.

Po swym wyjeździe na Zachód Amalrik nie uczestniczył już bez-
pośrednio w działalności ruchu dysydenckiego na terenie ZSRR. Zapi-
ski, dotyczące tego zjawiska, zamknięte zostały datą jego przymusowej 
emigracji. Za granicą wygłaszał jednak liczne wykłady na temat opozy-
cji w państwie radzieckim, był uczestnikiem wielu konferencji poświę-
conych tej problematyce. Śmierć Amalrika w 1980 roku uniemożliwiła 
mu obserwację – choćby z daleka – ewolucji w łonie ruchu, mechani-
zmów zachowań jego uczestników w dobie pieriestrojki, ostrych kon-

94  Ibidem, s. 350.
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fl iktów i podziałów światopoglądowych między dysydentami, w końcu 
– po symbolicznym upadku ZSRR w 1991 roku – ich dyskredytacji. 

Notatki dysydenta są jednak ciekawe z jeszcze innego względu. 
Z uwagi na fakt pobytu  Amalrika w radzieckim obozie koncentracyj-
nym włączają się, w dużej mierze, w nurt literatury łagrowej, stano-
wiąc świadectwo męczeństwa ludzi w obozach, tym razem już w epoce 
breżniewizmu. Do okresu stalinowskiego nie może już być co prawda 
powrotu, ale ZSRR pozostaje nadal cywilizacją „drutu kolczastego”95, 
krajem poprzecinanym setkami obozowych wysp. Nadal jest więc tak, 
jak pisał Sołżenicyn: „Rozłóżcie na dużym stole wielką mapę naszej 
ojczyzny. Postawiajcie czarne, grube kropki na wszystkich miastach 
okręgowych, wszystkich węzłach kolejowych, wszystkich miejscach 
przeładunku, gdzie kończą się tory, a zaczyna rzeka, albo gdzie rzeka 
zmienia kierunek i zaczynają się piesze trakty. Co to? Czy tak upstrzyły 
mapę jakieś muchy gnojowe? A to właśnie majestatyczny obraz portów 
Archipelagu”96.

Stalin umarł, ale tak samo, jak przed rozpoczęciem jego rządów, 
tak i po jego śmierci – imperium łagrowe trwa. Śmierć Generalissi-
musa stworzyła jednakże warunki do realizacji odpowiedniej reformy. 
Wprowadzone wówczas zmiany składały się z dwóch zasadniczych 
elementów. Zdaniem Stanisława Ciesielskiego, było to po pierwsze 
– dokonanie zmniejszenia liczby więźniów, po drugie – przeprowa-
dzenie restrukturyzacji systemu zarządzania strukturą obozową97. 27 
marca 1953 roku Prezydium Rady Najwyższej ZSRR wydało dekret 
o amnestii przewidującej zwolnienie więźniów skazanych na karę do 
5 lat pozbawienia wolności, a także kobiet ciężarnych, matek małych 
dzieci, osób nieletnich, w podeszłym wieku i nieuleczalnie chorych. 
Amnestia w niewielkim stopniu objęła natomiast więźniów politycz-
nych, gdyż ich wyroki, prócz nielicznych wyjątków, były wyższe niż 
5 lat pozbawienia wolności. W rezultacie liczba więźniów w obozach, 

95  Określenie to zapożyczam od K. Pietrzyckiej-Bohosiewicz: Historia zapisana 
w człowieku..., op.cit., s. 51.

96  A. Sołżenicyn, Archipelag GUŁag. 1918–1956. Próba analizy literackiej, t. I, 
tłum. M. Kaniowski, Paryż 1974, s. 482.

97  S. Ciesielski, GUŁag w radzieckim systemie represji 1930–1953,  Wrocław 
2005, s. 45.
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koloniach i więzieniach zmalała z 2 milionów 624 tysięcy 900 osób 
w dniu 1 stycznia 1953 roku do 1 milona 294 tysięcy 400 w dniu 1 lipca 
1953 roku98. Ławrientij Beria zaproponował też, aby zmienić charakter 
odpowiedzialności za niektóre przestępstwa i w ten sposób zapobiec 
ponownemu odbudowaniu wcześniejszej liczebności więźniów. Nie-
które z tych propozycji zostały zrealizowane, m.in. nastąpiło odejście 
od pewnych przepisów wprowadzających odpowiedzialność karną za 
niektóre przestępstwa (odstąpiono np. od stosowania przepisów z 1932 
roku dotyczących własności socjalistycznej) 99. 

Drugim elementem reformy była reorganizacja zarządzania syste-
mem obozowym. Wystąpiono z inicjatywą uwolnienia Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych (Министерство внутренных дел – МВД) od 
działalności gospodarczej i jeszcze w marcu 1953 roku Rada Ministrów 
ZSRR postanowiła zlikwidować zarządy produkcyjne MWD nadzoru-
jące obozy100. Ich struktury produkcyjne przekazano odpowiednim re-
sortom gospodarczym, a obozy – GUŁagowi. Wreszcie, postanowie-
nie Rady Ministrów ZSRR z 28 marca 1953 roku przekazało GUŁag 
Ministerstwu Sprawiedliwości101. Ten nowy stan rzeczy nie utrzymał 
się wszakże długo. GUŁag powrócił do MWD już w styczniu 1954 
roku. Następnie MWD ponownie przejęło niektóre centralne zarządy 
produkcyjne, którym stopniowo znów podporządkowywano obozy. Sy-
stem obozowy MWD odzyskiwał w ten sposób utracone w 1953 roku 
funkcje gospodarcze. Do stanu rozkwitu imperium obozowego nie było 
już jednak powrotu. Nie sprzyjała temu ani chruszczowowska odwilż, 
ani wymogi ekonomiczne. 

Niestety, pęknięcie chwilowej zmarzliny w sferze łagrowej także, 
jak wiele innych odwilżowych reform, miało charakter utopijny. Na 
przykład: stalinowski najwyższy wymiar kary – 25 lat – obniżony został 
wprawdzie w 1958 roku do 15 lat, jednakże Prezydium Rady Najwyż-
szej ZSRR ustanawiało jednocześnie dekretem, że „ci, którzy skazani 

98  История сталинского ГУЛага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х го-
дов, т. 4,  под ред. В. П. Козлова, Москва 2004, s. 129.

99  Ibidem, s. 682.
100  S. Ciesielski, op.cit., s. 46.
101  Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ 1917–1991. 

Справочник, под ред. А.И. Кокурина, Н.В. Петрова, Москва 2003, s. 112.
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byli na mocy poprzedniego ustawodawstwa «za szczególnie niebez-
pieczne zbrodnie przeciw państwu», nie mogą korzystać ze zmniejsze-
nia kary na podstawie nowego ustalenia najwyższego wymiaru kary 
pozbawienia wolności... Niektórzy mogą liczyć na zwolnienie dopiero 
na początku lat osiemdziesiątych; niektórzy otrzymali w okresie odby-
wania kary –  kary dodatkowe”102.

Od czasów stalinowskich nie przeprowadza się już aresztowań i ze-
słań bez powodu i bez wyboru. Słusznie wszakże twierdzi Andrzej Józef 
Kamiński, iż nie da się odrzucić myśli, że następcy Stalina z jednej stro-
ny wykorzystują tę rzekomą „socjalistyczną praworządność” jako wiel-
kie osiągnięcie, zwłaszcza w propagandzie zagranicznej, z drugiej zaś 
strony – żyją w znacznej mierze wciąż jeszcze z kapitału zastraszania 
nagromadzonego na przestrzeni dziesięcioleci terroru trockistowsko-
-leninowskiego i stalinowskiego103. Ponadto trzeba jeszcze wziąć pod 
uwagę stan faktyczny w sprawach politycznych, gdzie wszelka krytyka 
reżimu oceniana i karana jest jako „działalność antyradziecka”, wszel-
kie ujawnianie niewygodnych faktów jako „oczernianie Związku Ra-
dzieckiego”, a faktyczne bądź fałszywie przypisywane, jeśli nie wręcz 
bezskutecznie prowokowane zamiary i plany, jako ciężkie przestępstwa. 

Nie stworzono jakichkolwiek gwarancji przeciwko temu, aby 
wszystkie – przypisywane osobiście Stalinowi – zbrodnie nie mogły się 
powtórzyć. Przestrzeganie lub naruszanie ustaw, istniejących na papie-
rze, zależy nadal wyłącznie od dobrej woli tzw. organów bezpieczeń-
stwa i od aktualnej „linii partii”. Ma więc rację Sołżenicyn, gdy w swej 
„encyklopedii łagrowej” osądza Chruszczowa: „Niczego i nigdy nie 
doprowadził do końca, przede wszystkim zaś – akcji poszerzenia ob-
szaru wolności. Ktoś chciał poszczuć go na inteligencję? – nic prost-
szego. Trzeba było jego rękoma, tymi samymi rękoma, które zburzyły 
stalinowskie obozy – obozy te znów umocnić? – załatwiono to bez tru-
du! I to kiedy? W roku 1956, roku XX-go Zjazdu – już wydane były 
pierwsze zarządzenia zmierzające do zaostrzenia reżymu w obozach! 
(...) Władzy się zmieniają, Archipelag trwa dalej”104.

102  Cyt. za: A.J. Kamiński, Koszmar niewolnictwa. Obozy koncentracyjne od 1896 
do dziś. Analiza, tłum. H.  Zarychta i Autor,  Warszawa 1990, s. 58.

103  Ibidem, s. 58.
104  A. Sołżenicyn, Archipelag GUŁag..., t. 3, op.cit., s. 481.
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Powierzchowne były także zmiany w sytuacji więźniów poli-
tycznych. Zmieniła się sama natura, istota tej kategorii uwięzionych: 
„W epoce stalinowskiej system represji przypominał wielką, ogólno-
krajową ruletkę. Każdy mógł zostać aresztowany, z dowolnej przyczy-
ny, wszędzie i o każdej porze – robotnicy i chłopi na równi z aparatczy-
kami partyjnymi. W latach następnych tajna policja w dalszym ciągu, 
choć raczej sporadycznie, aresztowała ludzi «za nic» – jak to swego 
czasu ujęła Anna Achmatowa. W większości wypadków breżniewow-
skie KGB aresztowało ich «za coś»”105. Jeśli nawet aresztowanie nie 
następowało za rzeczywisty akt przestępczy, to przynajmniej za poli-
tyczną, literacką czy religijną opozycję wobec systemu radzieckiego. 
Ta nowa generacja więźniów politycznych, nazywana zwykle „dysy-
dentami” bądź „więźniami sumienia”, wiedziała, dlaczego ich areszto-
wano, uważała się za więźniów politycznych i jako tacy była również 
traktowana. Piętno dysydentów ciążyło na nich przez resztę życia, pod-
legali różnym formom dyskryminacji i ostracyzmu. 

„Ludzi, jak zawsze, wsadza się za kraty i jak zawsze wywozi na 
Wschód – napisał nieco później ukraiński historyk dysydencki Walen-
tin Moroz. – Ale tym razem nie rozpływają się tam bez śladu”106. I na 
tym właśnie polegała najważniejsza różnica między więźniami Stali-
na a więźniami Breżniewa i Andropowa – świat zewnętrzny wiedział 
o nich, mógł im pomóc, a zatem – miał wpływ na ich losy. Niemniej 
jednak reżim radziecki nie stawał się bynajmniej bardziej liberalny. 
Rozrost łagrowego imperium zauważa także Amalrik: „Kiedy wy-
prowadzili nas na zewnątrz, zauważyłem, że tam, gdzie pięć lat temu 
były spacerniaki, teraz zbudowano nowy korpus. Nowo wybudowane 
gmachy znajdowały się niemal we wszystkich więzieniach, w których 
przebywałem później. Przy tym i stare budynki były zatłoczone – nie 
wiem, jak daje się to pogodzić z ofi cjalnymi doniesieniami o znacznym 
spadku przestępczości” (s. 149–150).

Kolejną już w swym życiu karę łagru odbywał Amalrik na Kołymie, 
w pobliżu Magadanu. Tej zakutej w lodzie i cierpieniu krainie poświę-
cił wiele miejsca w swej książce. 

105  A. Applebaum, op.cit., s. 481.
106  Ferment in the Ukraine, op.cit., s. 3.
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W państwie radzieckim, w dorzeczu rzeki Kołymy, znajdował się 
system obozów pracy należących do największego w ZSRR azjatyckie-
go kompleksu Dalstroj (Dalekowschodnie Budowy)107. Znajdował się 
tu kombinat o strategicznym znaczeniu, gdzie wydobywano złoto, za 
które kupowano na Zachodzie maszyny niezbędne do industrializacji 
kraju. Całkowicie odcięta od świata Kołyma, na którą dostać się można 
było tylko statkiem, stała się symbolicznym regionem GUŁagu. Ma-
gadan, stolicę i port, dokąd przybijali wygnańcy, stworzyli oni sami. 
Zbudowana ich rękami żywotna arteria Kołymy – „szosa” – łączyła 
wyłącznie obozy, w których panowały szczególnie nieludzkie wa-
runki życia108. W latach 1932–1939 produkcja złota wydobywanego 
przez więźniów na Kołymie – w 1939 roku było ich tam 138 tysięcy 
– wzrosła z 276 kilogramów do 48 ton, czyli 35% całej radzieckiej 
produkcji w tym okresie109. Wszelkie próby buntu czy ucieczki kara-
ne były w czasach Wielkiego Terroru rozstrzelaniem. W czasie jednej 
takiej zbiorowej ucieczki jeńców z obozu w pobliżu Magadanu, kie-
dy to więźniowie zabili strażników i pod dowództwem byłego ofi cera 
ruszyli wyzwalać kolejne obozy, Stalin postanowił skierować na nich 
lotnictwo bojowe. Zdziesiątkowano buntowników bombami, reszty do-
konały czołgi i karabiny maszynowe, którymi dobijano wystraszonych 
i zdezorientowanych więźniów110. 

Brytyjski badacz dziejów radzieckich, Robert Conquest, stwierdza: 
„Dla Rosjan – a niewątpliwie byłoby słuszne, gdyby to stało się prawdą 
dla całego świata – Kołyma jest słowem pełnym grozy, dającym się 
całkowicie porównać z Oświęcimiem. Pierwszym i najłatwiejszym do 
zapamiętania punktem jest tutaj, że Kołyma rzeczywiście uśmierciła 
około 3 milionów ludzi – liczba całkowicie rzędu wielkości liczb ofi ar 
Ostatecznego Rozwiązania”111. Do analogicznych wniosków dochodzi 
Amalrik: „W latach czterdziestych słowo «Magadan» brzmiało tak jak 

107  Historia świata. Rosja, op.cit., s. 135.
108  N. Werth, op.cit., s. 197.
109  О. Хлевнюк, Принудительный труд в экономике СССР, 1929–1941, „Сво-

бодная мысль” 1992, Nr 13,    s. 83.
110  B. Olszewska-Dyoniziak, Antropologia totalitaryzmu europejskiego XX wieku, 

op.cit., s. 96.
111  R. Conquest, Kolyma: The Arctic Death Camps, New York 1978, s. 134.
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Oświęcim albo Dachau: prawie całe zaludnienie założonego przed woj-
ną miasta składało się z więźniów i ochrony, na budowach robotnicy 
obsługujący buldożery często odkopywali złoża ludzkich kości, wiele 
milionów ludzi pozostało na zawsze w zamarzniętej kołymskiej ziemi” 
(s. 332–333). 

Sam Magadan – stolica kraju kołymskiego – znajduje się nad Mo-
rzem Ochockim. Początkowo był to, opisany przez Szałamowa w opo-
wiadaniu Prokurator Judei112, port Nagajewo. Od lat 30. XX wieku Ma-
gadan budowany był głównie siłami więźniów politycznych. W 1939 
roku stał się największym punktem rozdzielczym GUŁagu113. Według 
Amalrika, o historii Magadanu mówi się spokojnie, wszyscy pozornie 
znają przeszłość Kołymy i równocześnie jest ona zapomniana. Maga-
dan dla statystycznego radzieckiego obywatela jest symbolem nie prze-
rażenia, ale przywilejów. Kołyma i Czukotka to rejon wydobycia złota 
i innych cennych metali. W celu przyciągnięcia i utrzymania siły robo-
czej, tak jak na całej Północy, wprowadzono tu strefowy współczynnik 
zapłaty. Dla porównania: za pracę wartą w Moskwie 100 rubli, tu płaco-
no 230 rubli. Nic dziwnego zatem, że na Kołymę ciągnął nieprzerwany 
potok migracyjny i to w liczbie przekraczającej potrzeby. W związku 
z tym miejscowe władze starały się, aby Kołymę znów uczynić rejo-
nem zamkniętym. A przecież, co słusznie zauważa Amalrik, oprócz 
wysokich zarobków, w rejonie, okrążonym zamarzającymi morzami, 
panuje niezwykle surowy klimat, rodzące się tutaj dzieci otrzymują na-
wet medal za sam fakt swoich narodzin. Jest tu najniższy w skali kraju 
przydział mieszkań, oprócz Instytutu Pedagogicznego w pierwszej po-
łowie lat 70. nie istniały tu żadne wyższe uczelnie, tak samo jak i do-
datki do emerytur dla starców. Starsi ludzie, wyjeżdżający do centrum 
Rosji, z powodu drastycznej zmiany klimatu – umierają bardzo szybko. 
Wszystko to wywołuje szybką rotację zasiedlenia. Najlepiej jest to wi-
doczne na starym cmentarzu – nie zachowała się ani jedna nieuszko-
dzona mogiła, nie ma tu nawet śladu troski o groby najbliższych. 

Terytorium okręgu liczy 1,2 miliona kilometrów kwadratowych, tzn. 
jest niewiele mniejsze od całej Zachodniej Europy. Zaludnienie w 1971 

112  W. Szałamow, Prokurator Judei, tłum. N. Niemeńska [w:] Antologia wolnej 
literatury rosyjskiej, pod red. A. Drawicza, Warszawa 1992, s. 253–256.

113  Historia świata. Rosja, op.cit., s. 161.
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roku – 4 000 000 ludzi, w tym w samym Magadanie – 1 000 000. Mia-
sto położone jest na przesmyku półwyspu i w ten sposób nawiedzane 
jest przez wszystkie dookolne wiatry. Ulica Lenina – centralna – zbu-
dowana jest w duchu „stalinowskiego klasycyzmu”, pozostałe – w stylu 
chruszczowowskiego funkcjonalizmu. 

Rozdziałom poświęconym pobytowi w łagrze Amalrik nadaje sym-
boliczne tytuły: Tam, skąd nie ma powrotu (s. 194), Obóz pracy przy-
musowej 261/3: pieśni i tańce (s. 231), Obóz pracy przymusowej 261/3: 
płacze i jęki (s. 250), Obóz pracy przymusowej 261/3: prace i dni 
(s. 290), Magadański izolator śledczy: pieśni i płacze (s. 317). Wszyst-
kie one, co okazuje się po bliższej lekturze,  wskazują na konieczność 
trwania w obozie mimo wszystko, bezwyjściowość łagrowej sytuacji 
zmusza nie tylko do przystosowania się do panujących tam warunków, 
ale również pobudza co bardziej świadomych zeków do podjęcia re-
fl eksji nad egzystencją w kraju cywilizacji więziennej. Amalrik stara się 
rzetelnie przedstawić swe spostrzeżenia, a pisze o tym choćby w liście 
do żony: „Patrzę na siebie jak na badacza i podróżnika, który wybrał 
się w trzyletnią podróż, aby badać życie dzikich zwierząt na pustyni 
i obyczaje Papuasów w Nowej Gwinei. I chociaż podróżnik rozumie, że 
czekają go straty, nieprzyjemności, a nawet zagrożenia, jednak nauko-
wy zmysł i pragnienie przeprowadzenia badań biorą górę” (s. 202). 

Dysydent rosyjski nie omieszkał zwrócić uwagi na zmiany, jakie 
zaszły pomiędzy zekami i władzami więziennymi każdego szczebla. 
Zdaniem Amalrika, w porównaniu z 1965 rokiem (kiedy odbywał swe 
pierwsze zesłanie) konwój stał się o wiele bardziej rozpuszczony i ok-
rutny. Dotyczyło to zwłaszcza młodych konwojentów – niedawnych 
absolwentów uczelni ofi cerskich MWD. Brak odgórnej kontroli i od-
dolnego sprzeciwu, czyniąc prymitywnego i labilnego psychicznie, 
młodego człowieka jedynym gospodarzem dwustu zeków, deprawował 
ich bardzo szybko. To samo działo się z żołnierzami, zwłaszcza jeśli 
przykład dawał ofi cer. Mogli poniżać więźniów, nie dając im wody i nie 
wyprowadzając do toalety, częste były wypadki pobicia. 

Ale, co zaznacza Amalrik, „ze mną, jako z politycznym, liczyli się 
bardziej...” (s. 203). Polityczni ery postalinowskiej bowiem wiedzieli, 
dlaczego są w więzieniu, spodziewali się tam znaleźć, wiedzieli, jak 
będą się tam zachowywać i co będą tam robić – mianowicie stawiać 
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władzom zorganizowany opór. Jeszcze w lutym 1968 roku grupa poli-
tycznych z Potmy proklamowała głodówkę, domagając się złagodzenia 
reżimu więziennego, likwidacji przymusu pracy, zniesienia ograniczeń 
korespondencji oraz przyznania im odrębnego statusu więźniów poli-
tycznych114. Władze szły na ustępstwa, a później się z nich wycofywa-
ły115. Niemniej żądanie politycznych, by oddzielić ich od kryminalistów, 
zostało w końcu spełnione również i z tej przyczyny, że administracja 
obozowa wolała trzymać nowe pokolenie politycznych – wraz z jego 
predylekcją do ustawicznego wysuwania coraz to nowych żądań i upo-
dobaniem do głodówek – tak daleko od zwykłych kryminalistów, jak 
tylko było to możliwe.   

Nie uszło uwagi Amalrika tworzenie odrębnych miejsc odosobnie-
nia dla inwalidów, ludzi ze stałym uszczerbkiem na zdrowiu. Takie spe-
cjalne izolatory zwielokrotniały tragedię uwięzionych. Odseparowanie 
od wolnych nakładało się na izolację od innych więźniów i na tzw. 
sytuację graniczną, wywołaną przez chorobę. Oddzielenie „chorych” 
od „zdrowych” tworzyło swego rodzaju getto, wzmagało poczucie 
zniewolenia, bezradności i impasu. Amalrik pisze: „Każdego dnia miał 
[jeden z zeków – K.D.] napad padaczki. Epileptyka prowokuje ostry 
krzyk, stukot, wystrzał, nie wspominając już o tym, że atak jednego 
powoduje natychmiastowy atak u drugiego. W latach stalinowskich, 
żeby nie męczyć się z pojedynczymi uwięzionymi epileptykami, ktoś 
zaproponował, aby zebrać ich wszystkich w jednym łagrze. Z przeraże-
niem do tej pory wspomina się ten łagier epileptyków” (s. 211). Takie 
same obserwacje zawarł w swej książce o obozach koncentracyjnych 
A.J. Kamiński. Porównajmy: „... ukazujące się w Belgii Cahiers du Sa-
mizdat (Zeszyty Samizdatu) ogłosiły relację A. Zeljakowa o sowieckim 
łagrze nr 45 w Makortowie k. Dniepropietrowska, przeznaczonym dla 
kalek, inwalidów i niewidomych. Jeden z baraków przeznaczony tam 
jest dla inwalidów niemogących chodzić, dla ludzi sparaliżowanych, 
dotkniętych zakłóceniami organów wydalania oraz dla niewidomych. 

114  P. Reddaway, Uncensored Russia: Protest and Dissent in the Soviet Union, New 
York 1972, s. 207.

115  Por. A. Applebaum, op.cit., s. 493.
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Zeljakow stwierdzał, że w porównaniu z tym barakiem dziewiąty krąg 
piekła Dantego jest ośrodkiem wypoczynkowym...”116

Patrząc na obóz jako na emanację życia na radzieckiej quasi-wolno-
ści, Amalrik dostrzega w obu tych przestrzeniach panowanie „złodziej-
skiej ideologii”. Jego zdaniem, tak jak wszystkie rewolucyjne ideolo-
gie XX wieku, opiera się ona na tym, co wymyślili Nietzsche i Marks, 
chociaż błatniacy mogli nawet nie słyszeć o takich nazwiskach. Jest to 
prawo silniejszego do pogardzania interesami słabszego, aktywnego do 
lekceważenia interesów biernego z jednej strony i prawo biednego do 
ekspropriacji bogatego, czyli idea równości socjalnej – z drugiej strony. 
„Później – wspomina Amalrik – dyskutowałem z takim «ideologiem», 
który mówił: «Syn dyrektora otrzymuje wszystko, a syn robotnika 
– nic. Znaczy, czy ten drugi ma prawo kraść? Ma!»” (s. 219). Tym sa-
mym współcześni Amalrikowi złodzieje odróżniają się w sposób zasad-
niczy od tych opisanych na przykład przez Szałamowa. „Idea” tamtych 
zamykała się bowiem w ich zupełnym oderwaniu od świata i w niemal 
pełnej wolności od wszystkich ustanowionych przez człowieka praw 
i moralności. W ten sposób dawni błatniacy stanowili swego rodzaju 
mistyczny zakon. 

Wzorem innych twórców badających fenomen GUŁagu, Amalrik 
dokonuje klasyfi kacji zeków, nie ograniczając się przy tym do znane-
go większości podziału na „politycznych” i „pospolitych”. Interesuje 
go zwłaszcza struktura i hierarchia panująca wśród tej drugiej grupy, 
wśród „szemranych”. Okazuje się, że z wyjątkiem pewnych punktów 
stałych, ich kategorie zależą od zmieniających się czasów, a przede 
wszystkim od aktualnego kursu partii. 

Więźniowie, według spostrzeżeń dysydenta, dzielą się najpierw na 
dwie duże grupy: „negatorów” (отрицаловка) i „aktyw”. Nazwa tych 
pierwszych wywodzi się albo od wyrażenia „elementy negujące” (от-
рицательные элементы), albo bezpośrednio od czasownika – prze-
czyć, zaprzeczać, negować (ros. отрицать). W ich skład wchodzą ci, 
którzy negują ustanowiony porządek, nie chcą współpracować z łagro-
wą administracją i próbują się kierować własnymi prawami. „Aktyw” 
– przeciwnie: to ci, którzy aktywnie współpracują z administracją. I jeśli 

116  A.J. Kamiński, op.cit., s. 52.
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w samych obozach „aktywiści”, przy pomocy administracji, sprawują 
władzę, to na etapach „negatorzy” chcą się zrewanżować, tym bardziej 
że to właśnie ich najczęściej przewożą z jednej zony do drugiej, aby 
rozbić tworzące się, łagrowe ugrupowania. Natomiast „aktyw” trafi ają-
cy na etap to zwykle byli „chemicy”. 

Ostatnia z wymienionych przez Amalrika kategorii wiąże się bezpo-
średnio z gospodarką radziecką. Liczba uwięzionych szybko rosła, a bu-
dowy przemysłowe wykazywały stałe zapotrzebowanie siły roboczej. 
Z tego względu, jeszcze za czasów Chruszczowa, w okresie ogłoszenia 
programu rozszerzonego budownictwa przedsiębiorstw chemicznych, 
więźniów z wyrokiem nieprzekraczającym trzech lat, po odbyciu jednej 
trzeciej kary, zaczęto kierować pod nadzorem milicji na takie właśnie 
budowy. Nazywało się to ofi cjalnie „warunkowym zwolnieniem wraz 
z oddelegowaniem na budowy gospodarki narodowej”, w języku po-
tocznym – „chemia”. Od 1971 roku ukarani po raz pierwszy, krótkimi 
terminami kary przywożeni byli „na chemię” od razu z gmachu sądu. 
Z jednej strony była to swego rodzaju połowiczna wolność, w dodatku 
„chemik” otrzymywał prawo zwolnienia po upływie połowy wyroku, 
ale z drugiej strony, jeśli naruszył regulamin, nie zadowolił kierowni-
ctwa, albo nie było zapotrzebowania na jego pracę – wysyłano go z po-
wrotem do łagru, nie zaliczając wyroku „na chemii”. W 1972 roku ko-
lejne oddelegowanie „na chemię” uroczyście ogłoszono jako amnestię 
z okazji 50-lecia ZSRR – tym samym najwidoczniej podjęto decyzję 
o zmniejszeniu liczby „chemików”. 

„Negatorzy” i „aktywiści”, jako specyfi czne kategorie „szemra-
nych”, dzielą się  z kolei na pięć głównych grup: zabójcy, gwałciciele, 
chuligani, złodzieje oraz defraudanci. Krótkiej charakterystyce każdej 
z tych grup poświęca Amalrik miejsce na łamach swej książki.

Tak więc zabójcy na pierwszy rzut oka sprawiali wrażenie najspo-
kojniejszych i najbardziej ugodowych. Było to jednak wrażenie iluzo-
ryczne. Sami kazali się zaliczać nie do „szemranych”, ale do obywateli, 
którzy popełnili zbrodnię w afekcie. Niektórzy z nich byli przerażeni 
popełnionym czynem, inni odnosili się do tego faktu obojętnie. Więk-
szość to zabójcy żon i kochanek. Chętnie stają się donosicielami i przy-
stępują do „aktywu”. Zabójstwa mają nieraz charakter wręcz zwierzę-
cy. Amalrik podaje następujący przykład: „...porąbał żonę toporem 
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za to, że go «nie kochała». Ta przeżyła i złożyła zeznania. Delikwent 
otrzymał dwanaście lat. «Głupi jesteś. Dobiłbyś ją – siedziałbyś dwa 
lata krócej» – mówiono mu w łagrze. Za zabójstwo żony dają bowiem 
dziesięć lat” (s. 260). 

Przechodząc do prezentacji kolejnej kategorii zeków, Amalrik 
stwierdza, że niektóre gwałty, zwłaszcza grupowe, odznaczają się 
szczególnym okrucieństwem. Z drugiej strony, przynajmniej w połowie 
wypadków gwałt nie zaistniał, a mimo to, na skutek nieprawidłowości 
w radzieckim prawie, domniemany „gwałciciel” został osadzony w ła-
grze. Bardzo często „ofi ara” pomawia „gwałciciela” – albo za to, że nie 
chciał się z nią ożenić, albo żeby zyskać wytłumaczenie dla rodziców 
lub męża. Ponieważ do wszczęcia dochodzenia, a często do samego 
wyroku wystarczy, aby „ofi ara” złożyła zażalenie – to otwiera to drogę 
do szantażu, a z drugiej strony – jest pretekstem skierowania do obozu. 

Najbardziej przygnębiające wrażenie wywołują chuligani, w łagro-
wym slangu – „kormorany”. Są to niemal wyłącznie ludzie młodzi. 
Śledczy, dla wygody, wpisują w kategorię „chuligaństwa” wszelkie 
inne przestępstwa, np. pobicie żony. Prawdziwe chuligaństwo, zdaniem 
Amalrika, pozbawione jest jakichkolwiek racjonalnych motywów w ro-
dzaju korzyści, zemsty czy zaspokojenia żądzy seksualnej... Chuligan, 
zgodnie z obserwacjami Amalrika, ma złośliwy, bezmyślny wygląd. 
Człowiek taki nienawidzi wszystkich. W wielu wypadkach, za maską 
chuligaństwa można dostrzec zdeformowaną postać protestu społeczne-
go: „Nienawidzę tego społeczeństwa – mówił spokojny, młody człowiek 
– jak wyjdę na wolność, znów coś podpalę albo zniszczę” (s. 262).

Pisząc o złodziejach, Amalrik zauważa, że na początku lat 70. osa-
dzonych za kradzież z rozbojem było o wiele więcej niż zesłanych za 
samo złodziejstwo. A zatem: rosła liczba przestępstw opartych na prze-
mocy, a nie na zręczności czy „zawodowstwie”. Grabieżcami byli głów-
nie  młodzi chłopcy, zwłaszcza błatniacy – czyli „ludzie z ideologią”. 

Spośród gwałcicieli w „aktywie” była przykładowo połowa, spo-
śród chuliganów – o wiele mniej, spośród grabieżców – prawie nikt, 
natomiast defraudanci – piąta z wyróżnionych grup zeków – wchodzili 
w skład „aktywu” w stu procentach. Na wolności byli komunistami. 
Komunizm pojmowali w taki oto sposób: „tak czy inaczej żadnej rów-
ności nie będzie i być nie może, to znaczy: trzeba zająć jak najlepsze 
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miejsce” (s. 263). Najlepsze miejsce oznaczało najbardziej dogodną 
pozycję, stwarzającą okazje do przywłaszczenia mienia państwowego. 

Dla porównania przytoczmy klasyfi kację więźniów, którą – na pod-
stawie pamiętników Marczenki – prezentuje A. Applebaum117. Otóż 
w połowie lat 60. istniały trzy kategorie więźniów: uprzywilejowani, 
zwykli i podlegający ścisłemu reżimowi. Bardzo szybko więźniowie 
podlegający ścisłemu reżimowi – a do kategorii tej należeli wszyscy 
najważniejsi dysydenci – znów musieli nosić czarne, bawełniane uni-
formy więzienne, a nie własne ubrania. Mogli, co prawda, dostawać 
nieograniczoną liczbę listów i publikacji drukowanych – wyłącznie ra-
dzieckich – ale wolno im było wysyłać tylko dwa listy miesięcznie. 
Jeżeli podlegali ścisłemu reżimowi, nie mogli otrzymywać jednak ani 
artykułów spożywczych, ani papierosów. 

Amalrik – wyczulony na detal znawca malarstwa współczesnego – 
nie omieszkał przedstawić warunków bytowych i opisu dnia codzienne-
go zeków. Z dużą skrupulatnością opisuje więc najpierw wygląd obozu, 
w którym został osadzony. Łagier dzielił się na dwie strefy: mieszkalną 
i roboczą. Strefa mieszkalna zajmowała przestrzeń o powierzchni jed-
nego hektara, gdzie znajdowały się: trzy mieszkalne drewniane, jedno-
piętrowe baraki, parterowa szkoła, stołówka, wypełniająca jednocześnie 
rolę klubu, kiosk spożywczy, kamienna łaźnia, część sanitarna, sztab, 
w którym władze przyjmowały zeków, oraz ubikacja. Między baraka-
mi służbowymi i mieszkalnymi więźniowie grali w piłkę nożną bądź 
siatkówkę, dopóki nie zakazano tego typu rozgrywek we wszystkich ła-
grach obwodu magadańskiego. Zona ogrodzona była dwoma zwartymi, 
drewnianymi płotami z kilkoma rzędami drutu kolczastego między nimi, 
przez druty przepływał prąd elektryczny, w przejściach ujadały psy, cho-
dzili strażnicy, nie było jednakże wieżyczek strażniczych. „W zonie ro-
sło jedno drzewo” (s. 232) – dodaje ze smutkiem dysydent. 

Jako pisarz i wielbiciel książek zaprezentował Amalrik również 
łagrową bibliotekę i czytelnię. W tej ostatniej „wisiały plakaty z na-
zwami: «Kącik wiedzy politycznej» (kilka cienkich broszurek i por-
tret Breżniewa), «Kącik wiedzy prawnej» (wyeksponowany tam chyba 
pod wpływem chwili «Kodeks pracy poprawczej» zaraz na drugi dzień 

117  A. Applebaum, op.cit., s. 491.
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ukradziono; otrzymanie kodeksu graniczyło z cudem: chodziło o to, by 
zek nie dowiedział się o swoich prawach), «Nasza sławna Armia Ra-
dziecka» (fotografi e z czasopisma «Ogoniok»), «Nasi aktywni czytel-
nicy» (namalowane farbą olejną nazwiska zeków, z których większość 
zdążyła już wyjść na wolność, a nawet popełnić kolejne przestępstwo)” 
(s. 236). Ta nachalna agitacja nie osiągała jednak zamierzonego celu, 
gdyż do biblioteki prawie nikt nie przychodził. Wszystkie wystawki 
i gazetki ścienne przeznaczone były zatem dla oka władz. 

Do społecznie pożytecznych prac w obozie zaliczana była także 
działalność kółek zainteresowań. Muzycy w większości składali się 
z „negatorów”, jako że zajęcia muzyczne nie uważane były za hańbią-
ce. Były jeszcze inne kółka, w większości istniejące tylko na papierze, 
np. kółko akrobatyczne. Trzy razy do roku urządzano koncerty, podczas 
których śpiewał łagrowy chór i solista, recytowano wiersze i pokazy-
wano cyrkowe sztuczki. 

Do obozowego „pokarmu dla ducha” Amalrik odnosi ponadto radio, 
kino, szkołę i zajęcia polityczne. Główny odbiornik radiowy umieszczo-
ny był nad stołówką, a ponieważ nastawiony był na cały regulator, nie 
pozwalał najczęściej zebrać myśli. Z radia płynął potok propagandowe-
go pustosłowia z Moskwy i Magadanu. Jak łatwo się domyślić, audycji 
politycznych więźniowie nie słuchali, chociaż niektórym potrzebny był 
ten słowny szum, aby wypełnić, wykreowaną przez obóz, pustkę w gło-
wie. Chętnie natomiast odnoszono się do nadawanego przez radiowęzeł 
miejscowego koncertu życzeń. Pokaz fi lmów odbywał się w stołówce 
dwa razy w tygodniu, wyświetlano zwłaszcza obrazy o tematyce  rewo-
lucyjnej i wojskowo-patriotycznej. Te same fi lmy powtarzano co trzy 
miesiące: w ten sposób zek odbywający pięcioletnią karę mógł obej-
rzeć jeden fi lm dwudziestokrotnie. Szkoła zajmowała największą część 
baraku. Wykształcenie ośmioletnie było obowiązkowe dla wszystkich 
poniżej pięćdziesiątego roku życia, dziesięcioletnie przeznaczono tylko 
dla chętnych. Zajęcia odbywały się po pracy, według przyspieszonego 
programu i z wyłączeniem nauki języków obcych. Uważano, że zde-
nerwowany na rodzimą władzę zek, nauczywszy się języka, od razu 
ucieknie za granicę. 

Zajęcia polityczne – obowiązkowy element życia radzieckiego – od-
bywały się początkowo dwa razy w tygodniu, a od połowy 1972 roku 
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codziennie z wyjątkiem niedziel. Całą godzinę ofi cer bądź nauczyciel 
czytał z kartki frazy przepisane z „Prawdy”, tym samym odbierając ze-
kom resztki ich wolnego czasu. Zajęcia przeprowadzano w sekcjach 
mieszkalnych, latem wszystkich uchylających się zaganiano do bara-
ku. Skandowania lektora nikt nie słuchał. I chociaż więźniowie, tak jak 
wszyscy ludzie radzieccy, śmiali się z tych „wykładów”, haseł, plaka-
tów – to jednak przyzwyczaili się, aby uważać je za konieczne, sama 
bowiem powtarzalność rytuału sprawia wrażenie, że jest on niezbęd-
ny118. W czasie pobytu Amalrika w łagrze dwukrotnie przyjeżdżali lek-
torzy z Moskwy: pierwszy wyjaśniał zalety „odprężenia”, drugi zrobił 
wykład o rewolucjonistach latynoamerykańskich. 

Podobne rozważania, dotyczące „troski” władz o czystość umysłów 
łagrowych obywateli, znajdujemy u Sołżenicyna. Porównajmy: „Zain-
stalowano głośniki radiowe we wszystkich barakach, zawalono je ga-
zetami, gazetkami ściennymi, wyznaczono agitatorów dla każdej bry-
gady. Przyjeżdżali towarzysze lektorzy (pułkownicy!) i mieli dla zeków 
odczyty na różne tematy – nawet o wypaczeniu historycznej prawdy 
w powieściach Aleksego Tołstoja, ale nie tak łatwo było kierownictwu 
zapewnić frekwencję (...) Przy niedzieli zaczęto urządzać przedstawie-
nia. (...) Ze skarbca nagromadzonych niegdyś na Archipelagu doświad-
czeń wydobyto teraz niejedno – na przykład twórczość amatorską i ten 
duch zapału, który panował za czasów wielkich Kanałów. Ot, powoła-
ne zostały «Rady Aktywu» z sektorami: oświaty zawodowej, kultury, 
spraw bytowych...”119. 

Amalrik zastosował w części łagrowej swej książki metodę stop-
niowania czytelniczych emocji, toteż dopiero po opisie sektorów kul-
turalnych w obozie przechodzi do kolejnego kręgu piekła, jakim były 
izolatory karne – karcery. Karcery z lat 60. i 70. wyglądały, zdaniem 
A. Applebaum, mniej więcej tak samo jak ich odpowiedniki w cza-
sach stalinowskich. Ich ściany pokrywała cienka warstwa cemento-
wego tynku, spękanego, odpadającego płatami i pokrytego plamami. 
Podłogi były brudne i wilgotne. Jedynym sprzętem, na którym można 
usiąść, był betonowy cylinder średnicy około 25 centymetrów o kra-

118  Por. M. Heller, Maszyna i śrubki..., op.cit., s. 211.
119  A. Sołżenicyn, Archipelag GUŁag..., t. 3, op.cit., s. 475–476.
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wędziach obitych żelazną blachą. Na noc wnoszono do celi pryczę bez 
pościeli i poduszki: więzień musiał spać na gołych deskach. W karce-
rach było tak zimno, że więźniowie nie mogli spać120. Pobytu w karce-
rze doświadczył także Amalrik po tym, jak wystąpił w obronie dwóch 
młodych marynarzy: „Był pięćdziesięciostopniowy mróz, w betonowej 
pojedynce z rozbitym oknem nawet nocą nie mogłem się położyć, gim-
nastykowałem się, żeby chociaż trochę się rozgrzać, albo siedziałem 
przytuliwszy się do znajdującej się kilka centymetrów nad podłogą rury 
ciepłowniczej. Zupę dawano co drugi dzień, a codziennie – kawałek 
chleba z solą i trochę wrzątku. Żeby zająć się czymś – układałem wier-
sze” (s. 290). Najgorsze było to, iż pobyt w karcerze mógł się ciągnąć 
w nieskończoność. Teoretycznie więźnia wolno było osadzić w celi 
specjalnej na okres nie dłuższy niż piętnaście dni. Regulamin jednak 
łatwo dawało się obejść i władze obozowe czyniły to nagminnie. 

W związku z obserwowanymi również w sferze łagrów tendencjami 
restalinizacyjnymi więźniowie zaczęli stawiać opór władzom obozo-
wym. Opór ten przybierał formę strajków, protestów (Amalrik opisu-
je tzw. bunt misek – walkę zeków o polepszenie jakości pożywienia), 
bojkotu, jak również głodówki. Na tę ostatnią zdecydował się również 
Amalrik, gdy chciano mu przedłużyć łagrowy wyrok. Głodował 117 
dni, z czego przez 70 dni był karmiony sztucznie. Sztuczne dokarmia-
nie przypominało rodzaj najbardziej wyrafi nowanych tortur. Dysydent 
wspomina, że służąca do karmienia sonda medyczna była wprowa-
dzana tak nieudolnie, iż złamano mu kilka zębów, uszkodzono dziąsła 
i zdarto naskórek z języka. Jeszcze bardziej tragiczne w konsekwencje 
było „karmienie” przez odbyt. 

Strajki głodowe mogły mieć postać krótkiego, jednodniowego pro-
testu, mogły jednak również być (tak jak w wypadku Amalrika) męczą-
cą, długotrwałą próbą sił między więźniami a władzami, rozgrywaną 
wedle wypracowanego z czasem, łudząco do siebie podobnego sche-
matu. Porównajmy, co na ten temat pisze Marczenko: „Przez pierw-
sze kilka dni nikt nie zwracał na ciebie najmniejszej uwagi. Później, 
po następnych kilku dniach – czasem nawet dziesięciu lub dwunastu 
– przenosili cię do specjalnej celi, gdzieś na uboczu, przeznaczonej dla 

120  A. Applebaum, op.cit., s. 495.
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takich właśnie ludzi i zaczynali karmić sztucznie, przez rurę. Opór był 
bezcelowy, bo cokolwiek byś próbował, wykręcali ci ręce do tyłu i sku-
wali je kajdankami. W obozach procedura ta odbywała się w sposób 
bardziej brutalny niż w aresztach śledczych – po jednym czy dwóch 
takich karmieniach miałeś często trochę mniej zębów”121. 

Prezentując świat za drutami kolczastymi, Amalrik nie mógł za-
pomnieć o jednej z głównych funkcji łagrów, jaką była przymusowa 
praca zeków. Ogółem w łagrach zatrudnionych było około 25 milio-
nów więźniów, z czego wynika, że co ósmy obywatel Związku Ra-
dzieckiego „budował komunizm” w łagrach122. Toteż KGB był najbo-
gatszą instytucją w kraju, gdyż na jego konto wpływały owoce pracy 
milionów „reedukowanych” obywateli. W epoce, o której pisze Amal-
rik, praca w dalszym ciągu miała duże znaczenie, ale miała już jednak 
inny charakter. Jak podaje A. Applebaum, Marczenko pracował jako 
ładowacz i cieśla, inny dysydent – również odsiadujący w tym czasie 
wyrok w Dubrawłagu – pracował w stolarni przy produkcji mebli123. 
Więźniarki kobiecych obozów mordwińskich pracowały w fabrykach, 
najczęściej w szwalniach124. Więźniowie innego zespołu obozów dla 
politycznych w pobliżu Permu również pracowali przy obróbce drew-
na, jeszcze inni szyli rękawice i mundury. 

Początkowo Amalrik jako inwalida drugiej grupy (przebyte zapale-
nie opon mózgowych z licznymi powikłaniami, wrodzona wada serca, 
wrzody dwunastnicy...) został zwolniony od obowiązku pracy. Później 
jednak skierowano go do pracy przy malowaniu zakładu obróbki drew-
na, potem sprzątał łagrowe biuro konstrukcyjno-techniczne. 

Dysydent przedstawił w ogólnych zarysach dzień pracy i obowiąz-
ki zeków. O szóstej, rozlegający się zewsząd hymn państwowy budził 
więźniów. O ósmej zaczynało się przydzielanie do odpowiedniej kate-
gorii robót. W mroźnej mgle więźniowie ustawiali się piątkami u wrót 
zony. Pierwszy oddział pracował w warsztatach samochodowych 
i jednocześnie w małej elektrowni, drugi – w hali meblowej, trzeci 

121  А. Марченко, Мои показания [@]http://www.memo.ru/history/diss/books/
МАР4ЕНКО/, s. 211.

122  L.Z. Niekrasz, Czerwone i brunatne,  Gdańsk 1991, s. 74.
123  A. Applebaum, op.cit., s. 490.
124  I. Ratushinskaya, Grey Is the Colour of Hope, London 1988, s. 60.
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– w zakładzie obróbki drewna, czwarty – na łagrowych budowach, 
piąty natomiast – w warsztacie szewskim. Przemysł meblowy pełnił 
rolę podstawowego, najważniejszego. W tym miejscu Amalrik z niepo-
zbawioną goryczy ironią zwrócił uwagę na niedbalstwo i marną jakość 
produktów radzieckich zakładów: „jeśli takie meble wytrzymają rok 
– to chwała Bogu” (s. 291). 

Obóz – komórka całego socjalistycznego społeczeństwa – zabez-
piecza, zdaniem Amalrika, wszystkie społeczno-ekonomiczne prawa, 
z których tak są dumne radzieckie władze i do których zawsze zmie-
rzają socjaliści: prawo do opłacanej pracy, jedzenie, ubranie, mieszka-
nie i bezpłatną opiekę medyczną. Amalrik, wbrew powszechnej opinii, 
nie sądzi, że podstawą systemu łagrowego są przyczyny ekonomiczne. 
Jest to raczej racjonalizacja podświadomych impulsów. Jako przykład 
dysydent podaje socjalistów z Kambodży, którzy znaleźli „racjonalne” 
wytłumaczenie dla bezmyślnego i strasznego wygnania mieszczan na 
wieś: gdyby tak się nie stało, niemożliwe byłoby wykarmienie miast.

Według Amalrika, trudno stwierdzić z całą pewnością, w jakim stop-
niu łagry są rentowne. Kierownictwo starało się zapewnić pracę każde-
mu, ale często okazywało się, że przybywszy na miejsce, zek nie ma 
co robić. W zakładzie obróbki drewna na przykład miesięcznie zarobki 
brutto wynosiły 2 ruble. Zużycie sprzętu było dwa razy wyższe niż na 
wolności, dlatego że więźniowie maszyn nie oszczędzali, za to w pełni 
wyeksploatowane urządzenia nie były wymieniane, stąd straty w prze-
myśle były bardzo wysokie. Gospodarka, jak w całym kraju, egzystowa-
ła kosztem infrastruktury i płac zarobkowych. Formalnie obowiązywał 
ośmiogodzinny dzień pracy i takie same stawki jak na wolności, tyle że 
bez dodatków, w rzeczywistości – pracowano znacznie więcej, a zara-
biano o wiele mniej. Wynagrodzenie rozdzielano w następujący sposób: 
50% – na utrzymanie łagru, 50% – na jedzenie, ubranie, pryczę w baraku, 
ogrzewanie, oświetlenie, wodę, na produkty z kiosku (6 rubli miesięcz-
nie, a jeśli norma została wypełniona – dodatkowe 4), na gazety, czaso-
pisma i książki, a także na oszczędności. Zarobione pieniądze to jednak 
za mało by, przykładowo, móc korzystać z kiosku spożywczego – nie 
wolno było w jakimkolwiek stopniu naruszyć obozowego regulaminu. 

Miesięczny zarobek brutto Amalrika wynosił 96 rubli, ale za trzy 
miesiące zarobił na czysto 9 rubli. Obiektywnie podkreśla jednak dysy-
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dent, że wykonując bardziej wyspecjalizowane obowiązki, można było 
odłożyć miesięcznie 20–30 rubli. 

Stosunek do pracy, według spostrzeżeń Amalrika, był dwojaki: albo 
jej nienawidzili i za szczęście poczytywali znalezienie się w szpitalu, 
albo jej pragnęli, bo pozwalała szybciej spędzić czas i wyjść na wol-
ność z pewną kwotą zaoszczędzonych pieniędzy. Kto na wolności przy-
zwyczaił się pracować z zaangażowaniem, ten tak samo podchodził do 
obowiązków łagrowych. Kto na wolności pracował od niechcenia, ten 
i w obozie poprzestawał na niedbalstwie. Oprócz tego produkcja i prze-
mysł były tak zorganizowane, że rezultat zarówno dobrej, jak i złej pra-
cy był taki sam. 

To jednakże nie praca, przynajmniej ta z początku lat 70., jest naj-
cięższą udręką dla zeków. Najwięcej problemów przysparzają im dwa 
czynniki: głód i miłość – a właściwie jej niespełnienie. 

Warto w tym miejscu dokonać zestawienia wspomnień Amalrika 
i Marczenki, dotyczących „wyżywienia” w łagrach ery postalinow-
skiej. Po przybyciu do obozu Marczenko zastał w nim taki sam po-
wszechny głód, jaki panował w łagrach w przeszłości. Jego dzienna 
norma żywnościowa zawierała 2400 kalorii i składała się z niecałych 
800 gramów chleba, pół kilograma warzyw (zazwyczaj zgniłych), 100 
gramów dorsza (najczęściej nieświeżego) i 60 gramów mięsa125. Dla 
porównania: obozowe psy strażnicze dostawały prawie kilogram mięsa 
dziennie. Tak samo jak w przeszłości, racje żywnościowe Marczenki 
nie ograniczały się wyłącznie do wskazanego wyżej przydziału, czasa-
mi można było otrzymać skromny dodatek: „Przez sześć lat w obozie 
i więzieniu dwa razy udało mi się zjeść chleb z masłem – w czasie wi-
dzeń. Zjadłem również dwa ogórki, jeden w roku 1964, drugi – w 1966. 
Ani razu nie jadłem pomidora ani jabłka”126.

Amalrik natomiast wspomina, że zastał w łagrze jeszcze w miarę 
liberalne porządki, kiedy miskę strawy można było zanieść do baraku, 
do stołówki chodzono całą gromadą i siadano tam w dowolnym miej-
scu. Później wprowadzono obowiązek udawania się tam w szeregach, 
oddziałami, każdy miał wyznaczone miejsce w jadalni, „nowi” musieli 

125  A. Applebaum, op.cit., s. 490.
126  А. Марченко, op.cit., s. 198.
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czekać na takie miejsce niemal cały miesiąc. Rano i wieczorem dawano 
zupę – rzadką, niekiedy odrażającą już samym swym wyglądem. Na 
śniadanie przydzielano dodatkowo szary roztwór z 15 gramami cukru, 
na obiad była kasza bez omasty, a na kolację – dla tych, którzy wypeł-
nili roboczą normę – chochla rzadkiego grochu z olejem (najczęściej 
maszynowym). Nad okienkiem, w którym wydawano miski, wisiała 
tablica z normami żywieniowymi (średnio ¾ normalnej obowiązkowej 
liczby kalorii). Przydział chleba albo dawali do ręki, albo leżał na sto-
łach, przy czym był tak zeschnięty, że najczęściej dało się zjeść tyl-
ko skórkę, reszta natychmiast się rozsypywała. Niekiedy, choć bardzo 
rzadko, system obozowy się załamywał i zeków przez cały tydzień kar-
miono białym, świeżym pieczywem. Odrzucone przez gospodarstwa 
hodowlane śledzie wysyłano do łagrów. Taką rybę, przydzielaną dwa 
razy w tygodniu, wystarczyło wziąć do ręki i ulegała natychmiasto-
wemu rozkładowi. Zupę serwowaną na obiad gotowano na mięsie. Na 
dwunastu ludzi przypadał kocioł z kilkoma kawałkami mięsa. Więź-
niowie zatem biegli do stołów, aby to właśnie im przypadła najlepsza 
porcja. W ten sposób człowiek stawał się hieną łagrową, tracił resztki 
dumy i godności. Amalrik zanotował w związku z tym: „Zrozumia-
łem, że wstępuję na straszną drogę i zacząłem działać z większym po-
czuciem godności: brałem chochlę i wszystkim nalewałem zupę, sobie 
– jako ostatniemu. Kawałeczek mięsa zostawał i dla mnie” (s. 266). 

Wielu zeków cierpiało z powodu awitaminozy, wrzodów dwunastni-
cy, nieżytu żołądka. Jednak, ogólnie rzecz biorąc, a Amalrik podkreśla 
to obiektywnie, zona nie była głodna. Sam obwód Magadański, według 
mierników radzieckich, był zaopatrywany dość dobrze, co znajdowało 
odzwierciedlenie w sytuacji łagrowej. Ponadto oprócz ofi cjalnego roz-
dzielnika za pośrednictwem stołówki, kiosku spożywczego (można tu 
było zrobić zakupy za 6 rubli miesięcznie), paczek (5 kilogramów na 
pół roku po upływie połowy wyroku) istniał jeszcze tzw. nielegalny 
rozdzielnik, odpowiednik szarej strefy poza drutem kolczastym.

W zonie, jak już wspomniano, był zakład meblowy i szewski oraz 
warsztat samochodowy. Jeśli ofi cer albo wolnonajemni chcieli, żeby 
wykonano dla nich, powiedzmy, jakiś sprzęt, powinni byli przynieść 
zekom produkty, wódkę lub pieniądze, które znów przeznaczane były 
na żywność bądź na alkohol. Amalrik podaje przykłady: „Güzel długo 
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nosiła buty ze skóry jelenia uszyte w naszym łagrze za dwie butelki 
wódki. Kierowca, którego samochód remontowany był w zonie, wie-
dział, że jeżeli nie przyniesie mechanikom wódki, to jego auto z łagru 
wyjedzie, ale po dwóch kilometrach zatrzyma się już na stałe” (s. 266). 

Pieniądze przekazywane były więźniom także przez ich żony i mat-
ki w trakcie widzeń. Produkty kupione za te pieniądze przynosili „wol-
ni” – kierowcy, mechanicy, palacze, bądź uwolnieni spod kontroli kon-
woju, którym zezwolono na opuszczanie strefy obozowej. I oni jednak 
musieli odnieść korzyść z przyniesionych zakupów. Amalrik wspomi-
na, iż cukier, skondensowane mleko i konserwy mięsne kupował u ma-
gazyniera, który z kolei brał je od szefa stołówki, kierowca bowiem 
przywoził do łagru więcej, niż przewidywała norma. Oprócz tego, część 
produktów kradziono „biednym” zekom i sprzedawano „bogatym”. Ale 
na stałym napływie produktów do obozu wygrywali wszyscy: „bogaty” 
nie brał swej porcji w stołówce, dlatego „biedny” mógł wziąć zbędną 
rację chleba, zupy i kaszy. Nietrudno zauważyć, że korupcja, tak jak na 
wolności, nadawała systemowi radzieckiemu bardziej ludzkie oblicze. 

O ile kwestie związane z pokarmem mogły być przez więźniów 
w epoce lat 70., w mniejszej bądź większej mierze, przezwyciężane, 
o tyle miłość, do której nie można zastosować żadnej formuły ani regu-
ły, pozostawała nierozwiązywalnym problemem. W uwięzionych bar-
dzo często na powierzchni pozostają zaledwie działania instynktowne 
i popędy charakterystyczne dla zwierząt. Dlatego w łagrze pragnie się 
zwłaszcza miłości cielesnej, pierwotnego i atawistycznego zaspokoje-
nia popędu. Stąd w opisie Amalrika pojawia się tak wielu homoseksu-
alistów, ekshibicjonistów, podglądaczy, onanistów i fetyszystów. Ukie-
runkowanie ich emocji na przypadkowy obiekt wiąże się tu zapewne 
z brakiem wolności, bowiem „akt miłości jest wewnętrznie spleciony 
z wolnością, z wyborem, gdyż w miłości zawsze się spotykamy z afi r-
macją i wyborem tego dobra, osoby czy bytu, które kochamy i poprzez 
które wiążemy się już nie tylko intencjonalnie, ale właśnie realnie, usta-
nawiając nowy sposób bytowania: dla osoby drugiej”127.

Z drugiej strony, co zaświadcza Amalrik, dla wielu więźniów matka, 
żona, siostra bądź córka były „jedynym jasnym punktem w otaczają-

127  M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, op.cit., s. 135.
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cym ich mroku” (s. 268). Dysydent doszedł do wniosku, że łagier nie 
jest w stanie zniszczyć małżeństwa, sprofanować uczucia. Miłość jed-
nak musi być pojęta w sposób dojrzały, włączający w siebie nie tylko 
euforię, zachwyt, ale również cierpienie, ból, tęsknotę, a co najważniej-
sze – współprzeżywanie. Słusznie więc zauważył E. Fromm: „Pierwszy 
krok, jaki należy zrobić, to uświadomić sobie, że m i ł o ś ć  j e s t   s z t u -
k ą, tak samo jak sztuką jest życie; jeżeli chcemy nauczyć się kochać, 
musimy postępować w sposób identyczny jak wówczas, gdy chcemy 
nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki...”128. 

Notatki dysydenta są świadectwem tego, iż Amalrik starał się zwró-
cić dług historii i narodowi, zastanawiając się nad drogami wyjścia 
z sytuacji kryzysu, przy czym kryzysu nie tyle politycznego czy eko-
nomicznego, ile głównie moralnego129. Poprzez swoją postawę i dzia-
łalność dysydenci zaczynają powracać do zagubionych pojęć wiary, 
zaufania do bliźniego, pomagają też w przezwyciężeniu jednej z plag, 
charakterystycznych dla komunizmu, mianowicie – podejrzliwości. Za 
sprawą niepokornych wobec reżimu do słownika komunikacji między-
ludzkiej powracają takie terminy, jak przyjaźń, szczerość, troska o in-
nych... Przedśmiertne, konwulsyjne działania systemu skierowane są 
właśnie na tę warstwę, co jest dowodem na to, jak wielkim zagroże-
niem dla utopii byli ludzie myślący, zdolni do analizy i refl eksji. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że dzięki dysydentom naród za-
czął się wyzwalać z pęt, wyróżnionej i opisanej przez E. Fromma tzw. 
samotności moralnej130, oznaczającej brak więzi z wartościami naro-
dowymi. Poprzez sprzeciw, charakterystyczny dla członków ruchu dy-
sydenckiego, rodzi się potrzeba związania ze światem zewnętrznym, 
pragnienie uniknięcia samotności.  Samotność fi zyczna więc staje się 
nie do zniesienia tylko wtedy, jeżeli wynika z niej samotność moral-
na131. Duchowe związanie się ze światem może przybierać wiele róż-
nych form. I tak jak mnich zamknięty w swej celi wierzy w Boga, tak 

128  E. Fromm, O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański,  Poznań 2006, s. 18.
129  Zob. więcej: K. Duda, Jednostka a system. „Notatki dysydenta” Andrieja Amal-

rika [w:] Duchowość i  sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich, pod 
red. A. Woźniak, M. Kaweckiej, Lublin 2002,  s. 185–193.

130  E. Fromm, Ucieczka od wolności, op.cit., s. 35.
131  Por. ibidem, s. 38.
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samo poniżany w łagrze dysydent odczuwa zjednoczenie z tymi, którzy 
głoszą te same idee – nie jest więc moralnie samotny. Poprzez poczucie 
wspomnianej przynależności obywatel „raju komunistycznego” prze-
staje być trybikiem, śrubką w wielkim mechanizmie państwa, nie może 
być już dłużej unicestwiany przez własną znikomość. 

Kolejny wniosek wypływający z Notatek dysydenta jest taki, że pa-
triotą staje się ten, kto potrafi  odróżnić Dobro od Zła i przywrócić etyce 
należną jej hierarchię pojęć. Od bliskiego zatem sentencji homo homini 
lupus stwierdzenia, iż „najgorszym ze zwierząt jest człowiek” (s. 215) 
– w którym pisarz zbliża się do Aleksandra Zinowiewa132 – przejdzie 
Amalrik do apoteozy tych, którzy pragnęli upadku ideologii. Pierwia-
stek zwierzęcy w człowieku zostanie więc zastąpiony pierwiastkiem 
ludzkim, zdolnością człowieka do przechylenia się z pozycji „mieć” 
na „być”133. „Być” zaś zacznie oznaczać jaźń otwartą na drugie „ja”, 
a także człowieka jako osobowość spotencjalizowaną134, realizującą się 
poprzez swoje działania i uczynki. Tylko w takiej sytuacji – zoriento-
wania na „ty” – człowiek-osoba odzyskuje godność i byt samodzielny, 
stając się jednostką nadrzędną wobec państwa. Istota ludzka, występu-
jąca przeciw zakłamaniu, otwiera się na prawdę, a stosunek do prawdy 
jest podstawą doskonałości osobowej człowieka, dostarcza człowieko-
wi odpowiednich wektorów działania, bowiem „światło, które oświetla 
tylko kilka otaczających nas szczegółów, ale nie ukazuje nam żadnej 
drogi, nie daje żadnej orientacji, może jedynie uświadomić nam głę-
bokość ciemności, w jakich się znajdujemy”135. Jednakże, co wykazał 
Amalrik, jednostka idąca ku Dobru stara się wiązać poszczególne wątki 
prawdy w pewną całość, w taki obraz świata, dzięki któremu mogłaby 
znaleźć w nim właściwe sobie miejsce w świecie i odpowiednio się 
od niego zdystansować, ustalając granice swej autonomii i kierunki jej 
rozwoju. 

132  Zob. L. Suchanek, Homo sovieticus. Świetlana przyszłość. Gnijący Zachód. 
Pisarstwo Aleksandra Zinowiewa,  Kraków 1999.

133  G. Marcel, Być i mieć, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1986, s. 17.
134  M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, op.cit., s. 125.
135  J. Majka, Filozofi a społeczna, Wrocław 1982, s. 130.





Zakończenie

MIĘDZY RADZIECKĄ UTOPIĄ 
A UŁUDĄ ZACHODU 

(publicystyka Andrieja Amalrika)

Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi.
(O. Mandelsztam)

Poza memuarystyką, profetyczną wizją ZSRR oraz teatrem absurdu, 
w dorobku twórczym Amalrika dużą rolę odgrywają jego utwory pub-
licystyczne, koncentrujące się głównie wokół takich tematów, jak za-
leżność artysty od mecenatu państwa totalitarnego, wolność twórcza, 
odpowiedzialność mediów i dziennikarzy, stosunek Zachodu do utopii 
państwa komunistycznego, prezentacja ideologii w okresie pochrusz-
czowowskim, ocena ruchu dysydenckiego... Wypowiedzi publicystycz-
ne zostały zebrane przede wszystkim w dwóch głównych publikacjach: 
Artykuły i listy 1967–1970 (Стаиьи и письма 1967–1970)1 oraz ZSRR 
i Zachód w jednej łódce (СССР и Запад в одной лодке)2. Cieszyły się 
dużą popularnością, szeroko rozpowszechniane były w samizdacie, do-

1  А. Амальрик, Статьи и письма 1967–1970, http://lib.rus.ec/books.html/
Amal’rik_Andrej_Alekseevich_Stat’i_i_pis’ma_1967–197..., Wszystkie cytaty wg 
tego źródła z podaniem w nawiasie skrótowego tytułu zbioru (SiP) oraz tytułu danego 
artykułu i stronicy, na której został zamieszczony.

2  А. Амальрик, СССР и Запад в одной лодке, Overseas Publications Interchange 
LTD, London 1978. Wszystkie cytaty z tego wydania z podaniem w nawiasie 
skrótowego tytułu zbioru (WiZ) oraz tytułu danego artykułu i stronicy, na której został 
zamieszczony.
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czekały się druku w wielu publikatorach zachodnich: „’S-Gravenhage-
Brussel”, „Haagse Post”, „Elseviers Magazine”, „Centraal Weekblad”, 
„Het Parool” (Holandia), „Survey”, „Crossbow” (Wielka Brytania), 
„Suddeutsche Zeitung”, „Menschenrechte” (Niemcy), „The New York 
Times”, „News and World Report” (USA), „Le Monde”, „L’Express” 
(Francja), „Il Giornale” (Włochy), „Far Eastern Economic Review” 
(Honkong)...

Popularność publicystyki Amalrika odmierzana jest często wyso-
kim stopniem czystości moralnej, osiągniętej w tym wypadku poprzez 
odradzające się, niezależne słowo w państwie, gdzie sfera twórczości 
rządzona była przez wszechwładną cenzurę. Stanowiło to niezwykle 
ważny czynnik również z tego powodu, że tzw. moralny rysunek zacho-
wania autora mimowolnie znajdował się w centrum czytelniczego za-
interesowania3. Działo się tak dlatego, iż banalne na pozór pytania: jak 
się zachować? jak żyć? – były niezwykle złożone i trudne dla każdego 
uczciwego inteligenta tamtych czasów. A właśnie Amalrik we wszyst-
kim, co zdążył napisać i opublikować, reprezentuje przykład działania 
wolnego twórcy i wolnego człowieka przejawiającego swą aktywność 
w warunkach szantażu, bezprawnych aresztów i sfabrykowanych pro-
cesów sądowych (zob. np. artykuły Do redaktora naczelnego gazety 
„Izwiestja” – Главному редактору газеты „Известия”, Do Związku 
Dziennikarzy ZSRR – Союзу журналистов СССР). Kwestia tego, jak 
powinien się zachować pisarz w okresie agonii radzieckiego totalitary-
zmu, zilustrowana została przez całokształt dokonań twórczych Amal-
rika. Osobowość Amalrika publicysty nadaje spójność całemu jego pi-
sarstwu, czyniąc je przy tym niezwykle interesującym. 

Śmiałość i odwaga wypowiedzi Amalrika wywoływały zdziwienie 
i zaskoczenie zarówno w Związku Radzieckim, jak i poza jego granica-
mi. Od momentu opublikowania eseju Czy Związek Sowiecki przetrwa 
do roku 1984? nie przestawano się zastanawiać (por. rozdział II niniej-
szej pracy), dlaczego dysydenta natychmiast nie osadzono w więzie-
niu. Szczerość i bezkompromisowość jego słowa wywoływały nawet 
bezpodstawne podejrzenia o współpracę z reżimem (o tym traktuje np. 

3  Я. Ясный, Андрей Амальрик как пубпицист [w:] А. Амальрик, Статьи 
и письма..., op.cit., s. 16.
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artykuł Odpowiedź na pytanie, czy uważam się za winnego – Ответ на 
волрос, признаю ли себя виновным), co miało, jako swoją przyczynę, 
mimowolną nieprzychylność ludzi zastraszonych wobec desperackiej 
śmiałości. 

Często zastanawiano się, w czym tkwi siła przekonywania słowa 
Amalrika i dlaczego pozwolił sobie na wypowiedzenie tego, o czym nie  
zaryzykowali nawet napomknąć nie tylko zniewoleni ludzie radzieccy, 
ale i zachodni korespondenci (artykuł Pogląd Rosjanina na wolność 
słowa – Взгляд русского на свободу слова). Wydaje się, iż odpowie-
dzią jest naturalna cecha osobowości Amalrika – wolność wewnętrzna. 
A jego utwory reprezentują niezbędne etapy nie tylko krystalizowania 
się owej wolności, ale i jej wypracowywania, i obrony, przezwycięże-
nie strachu bowiem to zaledwie pierwsze stadium wolności wewnętrz-
nej. Prawdziwa wewnętrzna wolność wymaga nie tylko niezależności 
mechanizmów zachowania zewnętrznego, ale i wyswobodzenia się od 
obowiązujących stadnych norm. Wewnętrznie wolny człowiek i w swo-
ich myślach, i w uczuciach, i w uczynkach kieruje się określonymi war-
tościami, które sam wypracował i przyswoił. 

Trudność w osiągnięciu wolności wewnętrznej tkwi nie tylko 
w umiejętności sprzeciwu wobec bezprawia reżimu. To przede wszyst-
kim wytężona praca nad samym sobą, trud pokonywania stereotypów 
i uprzedzeń. Dla Amalrika nie istniały mityczne zakazy państwa ra-
dzieckiego. Postępował i pisał tak, jakby ich nie było. Szczególnie wy-
raźnie widać to na przykładzie stosunku dysydenta do zagranicy i ob-
cokrajowców, polegającym na przezwyciężeniu kompleksu niższości 
wobec Zachodu (artykuł Czy Zachód uratuje zachowanie status quo – 
Спасет ли Запад сохранение статус кво). Kompleks ten, znajdujący 
wyraz w różnego rodzaju pokazowych spektaklach (wybory, kampanie 
wymierzone w artystów, nagonki na pisarzy...), prowadził do sytuacji, 
w której niewola wewnętrzna siłą kolektywnego autorytetu przekształ-
ca się w niewolę zewnętrzną. Dzieje się właśnie tak, a nie na odwrót. 
Miał więc rację Amalrik, że w walce o wolność trzeba zaczynać od sa-
mych siebie, od przebudowy swego wnętrza, od wypracowania własnej 
wolności wewnętrznej. Amalrik zdecydował się więc na analizę i pre-
zentację utopijności i groźby reżimu. Dzięki niemu stało się jasne, że 
jest to jedyny perspektywiczny sposób działania. 
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Pouczającym przejawem wolności wewnętrznej jest u Amalrika tak-
że wysoki stopień obiektywizmu. W polemice dysydent zawsze zacho-
wuje szacunek dla oponenta, przejawiając przy tym olimpijski spokój 
i cierpliwość. Można się spierać z niektórymi jego sądami, można osą-
dzać niedopowiedzenia, ale nie można mieć wątpliwości co do tego, 
że wektorem postępowania Amalrika jest prawda. Co więcej: w każdej 
sytuacji pisarz pozostaje sobą – widać to zarówno w jego relacji do 
reżimu, jak i w odniesieniu do opozycji wobec tego reżimu.  

Poza obu wskazanymi wyżej zbiorami publicystyki Amalrika zna-
lazł się List otwarty do Kuzniecowa (Открытое письмо Кузнецову)4. 
Publikacja ta jest jednak istotna ze względu na kilka poruszonych tu 
kwestii: ważnej dla Amalrika wolności wewnętrznej, określenia postaw 
radzieckiej inteligencji, zadań, jakie stoją przed pisarzami w państwie 
totalitarnym, oraz konieczności przepływu wiarygodnej informacji na 
Zachód.

Adresatem Listu... jest rosyjski pisarz doby radzieckiej – Anatolij 
Wasiljewicz Kuzniecow (18. 09. 1929 Kijów–13. 06. 1979 Londyn)5. 
Jako dziecko przeżył okupację niemiecką na Ukrainie. W 1952 roku 
brał udział w budowie elektrowni wodnej „Nowaja Kachowka”. 
W 1955 roku wstąpił do partii, pięć lat później ukończył Instytut Li-
teracki. W okresie studiów przez jakiś czas pracował jako betoniarz, 
co znalazło odzwierciedlenie w jego opowieści Legendy ciąg dalszy 
(Продолжение легенды), która cieszyła się dużą popularnością w śro-
dowisku młodzieży. Jego autorstwu przynależy też powieść Ognisko 
domowe (У себя дома). W 1966 roku napisał powieść Babi Jar (Бабий 
Яр), w której ukazał martyrologię Żydów w podkijowskiej miejsco-
wości Babi Jar w czasie II wojny światowej. Ten utwór zwrócił na sie-
bie szczególnie dużą uwagę. W 1968 roku miesięcznik „Новый мир” 
opublikował jego opowiadanie Artysta zespołu mimów (Артист ми-
манса) – smutny utwór o małym człowieku, wielkiej sztuce i globalnej 
niesprawiedliwości. 

4  A. Amalrik, List otwarty do Kuzniecowa [w:] A. Amalrik, Czy Związek Sowiecki 
przetrwa do roku 1984?, tłum. A.Z., Instytut Literacki, Paryż 1970, s. 53–62. Wszystkie 
cytaty według tego wydania. W nawiasie podaję tytuł i numer stronicy.

5  Podaję za: W. Kasack, op.cit., s. 322–333.



Między radziecką utopią a ułudą Zachodu  273

30 lipca 1969 roku, wykorzystując ofi cjalną delegację do Londynu, 
Kuzniecow pozostał na Zachodzie. Ujawnił, iż aby otrzymać zgodę na 
wyjazd do Londynu i zrealizować swój zamiar pozostania za granicą, 
przez pół roku był informatorem KGB i denuncjował niektórych pisa-
rzy, m.in. Jewgienija Jewtuszenkę6. Oskarżony o zdradę, został wyda-
lony ze Związku Pisarzy ZSRR. Pozostawił w kraju żonę, dziewięcio-
letniego syna i matkę7. Z matką utrzymywał więź korespondencyjną. 
Żona, pod naciskiem KGB, korespondencji nie podtrzymała. Jego 
nazwisko usunięto ze wszystkich radzieckich leksykonów, a utwory 
wycofano z bibliotek. W Londynie pracował w Radiu Swoboda, gdzie 
prowadził cotygodniową audycję Pisarz przed mikrofonem8.  

Sprawa Kuzniecowa odbiła się głośnym echem zarówno w jego 
ojczyźnie, jak i na emigracji. Wywołała ożywioną dyskusję na temat 
postaw pisarskich i podejmowanych przez twórców wyborów moral-
nych. Po raz kolejny okazało się, iż przyczyną opuszczenia ZSRR nie 
jest tylko walka z reżimem ani też jego kontestacja. Powody wyjaz-
du były o wiele bardziej złożone i niejednolite. Słusznie więc zauważa 
A. Wołodźko: „Wychodźstwo to było również antykomunistyczne. Jest 
to bezsporne, lecz szczegółowe motywacje wyjazdu z kraju emigran-
tów trzeciej fali bardzo się od siebie różniły. Można wyodrębnić wy-
raźnie się rysujące cztery grupy powodów emigrowania: 1. kontestacja 
polityczna (dysydenci), 2. względy narodowościowe i ucieczka przed 
antysemityzmem (emigracja żydowska), 3. dążenie do poprawy warun-
ków życia (wychodźstwo ekonomiczne); 4. względy twórcze (możli-
wości publikowania, swoboda wypowiedzi, dostęp do informacji). Mo-
tywacje te często się kumulowały, jednak popularna opinia, że pisarze 
trzeciej emigracji kierowali się głównie racjami walki z dyktaturą ko-
munistyczną w Rosji i wyjazd z kraju miał tę walkę ułatwić (względnie 
nosił charakter represji), jest daleka od precyzji”9. 

Amalrik włączył się do sporów na temat postawy Kuzniecowa 
– pisarza denuncjatora, zastanawiając się nad pobudkami, jakie mogły 
owym twórcą kierować i uogólniając jego casus poprzez odniesienie go 

6  Ibidem, s. 322.
7  http://www.ruthenia.ru/nemzer/kuznecov.html, s. 1.
8  http://www.belousenko.com/wr_KuznetsovA.htm, s. 3.
9  A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji..., op.cit., s. 27–28.
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do różnorodnych mechanizmów zachowań artystów w systemie komu-
nistycznym10. Amalrik odnosi się do postępku Kuzniecowa bez zacie-
trzewienia, nie potępia go, nie oskarża, stara się całą złożoną sytuację 
zracjonalizować i zrozumieć. Jego krytyka nie dotyczy samego faktu 
ucieczki za granicę ani metod, które w tym wypadku wykorzystano: 
„Krytykuję Kuzniecowa za to, że znalazłszy się za granicą, próbował 
całkowicie usprawiedliwić swoją denuncjatorską działalność i swój 
konformizm w ZSRR, zrzucając wszystko na okrucieństwo reżimu 
i tym samym usprawiedliwiając tchórzliwe i bierne zachowanie więk-
szości radzieckiej inteligencji, która chce, żeby się nad nią litowano, 
dlatego że nie jest wolna, ale nie chce zrobić najmniejszego wysiłku, 
aby się tej wolności domagać. W ten sposób, sądzę, że jeżeli chcemy 
zmienić reżim swojego kraju, wszyscy powinniśmy ponosić za to choć-
by częściową odpowiedzialność” (Chcę, żeby mnie właściwie zrozu-
miano – Я хочу, чтобы меня правильно поняли, SiP, s. 6). 

Nietrudno spostrzec, że Amalrik dokonuje tym samym krytyki inte-
ligencji radzieckiej, prawem mimikry przystosowującej się do utopij-
nych realiów i nie wykazującej sprzeciwu wobec przemocy i bezprawia, 
więcej: czerpiącej korzyści z odgrywanej roli funkcjonariuszy systemu, 
za swą służalczość opłacanych daczami, służbowymi samochodami, 
możliwością bezpłatnego pobytu w sanatorium...: „Myślę czasami, że 
sowiecka «inteligencja twórcza» – to znaczy ludzie przyzwyczajeni do 
myślenia jednej rzeczy, do mówienia innej i do robienia jeszcze innej – 
jest jako całość zjawiskiem bardziej nawet potwornym niż reżym, który 
ją zrodził” (List otwarty..., s. 56). A zatem ci, którzy podjęli współpra-
cę z reżimem, utracili mentalność, etos i funkcję inteligencji. Stali się 
grupą określoną pogardliwie przez Sołżenicyna jako „wykształceńcy” 
(образованщина): „O przynależności do tej grupy świadczy jedynie 
czynnik formalny – poziom edukacji. W epoce radzieckiej warstwa ta, 
uwikłana w meandry służby systemowi lub w ciągłą pogoń za zarob-

10  Na ten temat zob. np. T. Klimowicz, Mechanizmy zachowań artysty w systemie 
totalitarnym (Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917) [w:] Literatura rosyjska XX wieku. 
Nowe czasy, nowe problemy, pod red. G. Bobilewicz-Bryś i A. Drawicza, Warszawa 
1992, s. 149–164.
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kiem, utraciła swą zasadniczą cechę – społeczną wrażliwość, ideę po-
słannictwa, misję wręcz”11. 

Wykształcenie zawodowe, powiązane z nauczaniem ideologicznie 
poprawnego myślenia, wykluczało zarówno typowy dla inteligencji ro-
syjskiej poziom kultury, jak i samodzielne myślenie oraz samookreśle-
nie się jako warstwy, gdyż jedynie dopuszczalna i usilnie kultywowana 
była wyłącznie świadomość przynależności do enigmatycznej całości, 
określanej jako „naród radziecki” z właściwą mu ponadśrodowiskową 
kulturą radziecką12. Partia bolszewicka przejęła wszystkie dawne funk-
cje państwa i organizacji społecznych, niszcząc zaś inteligencję rosyjską 
albo prowokując do samozagłady, zastąpiła ją jako czynnik kształtujący 
warstwy oświecone, opinię społeczną oraz świadomość narodową. 

W Liście otwartym do Kuzniecowa Amalrik podkreśla także pod-
porządkowanie sztuki, literatury wymogom ideologii. Według niego, 
ważną sprawą jest nie to, że pisarze służą KGB, lecz to, że literatura, 
podobnie jak KGB, spełnia rolę służebną. Zanikają przy tym podstawo-
we funkcje i wyznaczniki literackie, tryumfy święcą prymitywnie po-
jęte założenia dydaktyczne oraz manipulacyjno-propagandowe. Pisarze 
przekształcili się w marionetki w rękach państwa, ślepo wykonujące 
wszystkie jego nakazy. Sztuka przestała być wolna. Wraz z nią zniewo-
leniu ulegli jej twórcy. L. Suchanek pisze: „Funkcjonariusze Związku 
Pisarzy (...) byli wiernie oddani systemowi, partii, władzy, skrupulatnie 
realizowali obowiązującą linię ideologiczną. W stosunku do autorów, 
których należało zwalczać, wynajdywali poniżające określenia i dys-
kryminujące przezwiska: wróg, dywersant, odszczepieniec, oszczerca, 
dwulicowiec, Judasz, wyrodek, kosmopolita, własowiec literacki, od-
mieniec, emigrant wewnętrzny i wiele jeszcze innych (...). W nagrodę 
serwilistyczni pisarze pasowani byli na ulubionych autorów, a ich dzie-
ła wydawano w milionach egzemplarzy”13.

Wolność, jaką uzyskał Kuzniecow, wyjeżdżając do Londynu, nie 
jest, zdaniem Amalrika, wolnością pełną, a tylko jej cieniem, mirażem, 
martwą namiastką. Jest to tylko wygodne usytuowanie się na skraw-
ku niezniewolonej przestrzeni, przy skrępowaniu jednak przez ciasny 

11  L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn..., op.cit., s. 113.
12  Zob. A. Lipatow, op.cit., s. 227–228.
13  L. Suchanek, Świadkowie, oskarżyciele..., op.cit., s. 23–24.
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gorset zniewolenia wewnętrznego, duchowego. Amalrik zwraca się do 
uciekiniera w słowach: „Mówi Pan ciągle o wolności, ale o wolności 
zewnętrznej, tej, która nas otacza, nie wspominając nic o wolności we-
wnętrznej, która sprawia, że władze mogą uczynić wiele złego czło-
wiekowi, lecz nie są w stanie pozbawić go jego wartości moralnych” 
(List otwarty..., s. 54). Wolność wewnętrzna jest zatem nieodzownym, 
wstępnym warunkiem wolności zewnętrznej. Tak pojmowana wol-
ność jest źródłem godności każdego człowieka, jego istotą. Wolność 
nie może być dla samej siebie celem, ponieważ, co akcentuje Tadeusz 
Gadacz, akty wolności nie są spełniane w pustce aksjologicznej14. A za-
tem: wolność zawsze odnosi nas do wartości. Dodaje ona do świata 
nową wartość i w tym znaczeniu jest absolutna. Dzięki niej ta wartość 
się urzeczywistni. 

„Walka z KGB – pisze Amalrik – jest rzeczą niebezpieczną, lecz 
co by groziło pisarzowi rosyjskiemu, gdyby przed swym pierwszym 
wyjazdem za granicę odmówił współpracy z KGB?” (List otwarty..., 
s. 54). Wskazuje tu dysydent rosyjski wyraźnie na fakt, że wolności 
doświadcza człowiek w wyborach. Wyboru nie dokonuje się jednak 
dla niego samego. Wybieramy, aby coś urzeczywistnić, a tym, co jest 
urzeczywistniane, jest zawsze jakaś wartość – pozytywna lub negatyw-
na. Także sama wolność jest wartością. Nie można uciec od wyboru, 
gdyż także ucieczka jest wyborem15. Zdaniem Amalrika, Kuzniecow, 
uciekając do Londynu, wybrał wartość mniejszą – wolność zewnętrzną, 
pozbywając się wartości nadrzędnej – wolności wewnętrznej. A wy-
bór inny był możliwy: sam Amalrik dwukrotnie, w 1961 i 1965 roku, 
odmówił pójścia na ugodę z KGB. Słusznie więc twierdzi Władysław 
Szewczyk, że człowiek jako osoba spełnia się w czynie i to w taki 
sposób, że osoba „emanuje w czynie”16, czyn wyraża i objawia osobę, 
a równocześnie osoba integruje się w czynie i spełnia. Podstawą tego 
spełnienia się osoby w czynie jest wolność człowieka. 

Z niezależnością, niezawisłością wiąże się mocno kategoria sumie-
nia, rozumiana jako ten moment w doświadczaniu wolności przez czło-

14  T. Gadacz, O umiejętności życia, op.cit., s. 157.
15  Por. J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1993, s. 149.
16  W. Szewczyk, Kim jest człowiek. Zarys antropologii fi lozofi cznej,  Tarnów 1994, 

s. 111–112.
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wieka, w którym uświadamia on sobie swoją odpowiedzialność. Amal-
rik zaznaczy: „Jeżeli szedł Pan nieustannie na ustępstwa i postępował 
niezgodnie ze swym sumieniem, to wydaje mi się, że nie zasłużył Pan 
na lepsze traktowanie ze strony KGB i cenzury” i nieco dalej: „Sądzę, 
że mam prawo stawiać Panu tego rodzaju zarzuty. Zawsze starałem 
się nie robić tego, co potępiłbym w swoim sumieniu” (List otwarty..., 
s. 54). Zostało więc tu podkreślone, że stanowienie wewnętrznego 
przekonania jest dane w odpowiedzialności osoby17, a więc musi się 
odnosić do wszystkiego, co ma związek z osobą. To oznacza, że sumie-
nie można kształtować, tzn. można pogłębiać i wyostrzać refl eksję nad 
zawsze już daną rzeczywistością.

Postawa, jaką zaprezentował Kuzniecow, jest naganna jeszcze z in-
nego powodu. Doprowadza do pogłębienia się błędnego rozumienia 
ZSRR przez Zachód. Według Amalrika, wielu ludzi na Zachodzie ma 
bardzo słabe pojęcie o sytuacji w Związku Radzieckim, a zwłaszcza 
o sytuacji pisarzy. Jego zdaniem, dzieje się tak być może dlatego, że 
trudno jest osobom wychowanym w odmiennej kulturze i opierając się 
na odmiennych zasadach społecznych zrozumieć mechanizmy rządzą-
ce pierwszym „państwem robotników i chłopów”. Drugim powodem 
takiej sytuacji jest fakt, że wiadomości na temat różnych obszarów ży-
cia radzieckiego nie docierają na ogół na Zachód albo docierają w znie-
kształconej formie. Amalrik sądzi, iż osoby, które mają obowiązek in-
formować zagranicę, świadomie lub podświadomie przeinaczają fakty. 
W związku z tym każdy Rosjanin, który pragnie, aby zachodnia opinia 
publiczna lepiej rozumiała jego kraj i aby pod jej wpływem udało się 
zdobyć większą niezależność, ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek 
informować uczciwie niezależną opinię publiczną o tym, co się dzieje 
w ZSRR: „Mówię wyraźnie: «informować», a nie szukać współczucia 
lub, co gorsza, starać się o wywołanie litości, jak to według mnie Pan 
robi” (List otwarty..., s. 59). 

Amalrik jest przekonany, że im spokojniej i z większym obiekty-
wizmem oświetlać się będzie nieuczciwe stanowisko wobec jego oj-
czyzny tak zwanej „postępowej opinii publicznej na Zachodzie”, tym 

17  K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, 
P. Pachciarek,  Warszawa 1996, s. 520.
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szybciej uda się obalić fałszywą reputację, jaką istniejący w państwie 
radzieckim reżim zdołał sobie stworzyć za granicą. Mówi tu dysydent 
o nieuczciwości, gdyż, jego zdaniem, jest rzeczą nieuczciwą, gdy ktoś, 
kto korzysta u siebie z pełnej wolności słowa, jednocześnie współpra-
cuje w ten czy inny sposób z reżimem odmawiającym swym obywa-
telom wolności i jakichkolwiek wpływów, stara się znaleźć dla niego 
usprawiedliwienie, wchodzi z nim w kontakt lub nawiązuje z nim dia-
log. Amalrik stwierdza, że uczciwi, prawdziwi Rosjanie nie mają prawa 
potępiać takich ludzi. Trzeba im jednak przekazywać prawdę o sytuacji 
w ZSRR, ponieważ sam kraj tego najbardziej potrzebuje. Stąd zwrot, 
swego rodzaju apostrofa Amalrika do Zachodu: „jeżeli przywiązujecie 
wagę nie tylko do naszej wolności, ale także do zasady wolności w ogó-
le, to zastanówcie się trochę, zanim wyruszycie w podróż dla nawiąza-
nia «intelektualnego dialogu» z krajem, gdzie samo pojęcie wolności 
zostało wykoślawione; zastanówcie się dziesięć razy, zanim weźmiecie 
się do pisania pod wpływem zachwytów nad wioskami potiomkinow-
skimi reportaży z Rosji, których sens będzie całkowicie fałszywy” (List 
otwarty..., s. 60).

Powyższe stwierdzenia wprowadzają w krąg tematyczny, któremu 
Amalrik na łamach swej publicystyki poświęca wiele miejsca, a który 
można zamknąć w antytetycznym przeciwstawieniu Rosja a Zachód. 
A zatem problematyka, której określenia podjął się dysydent w memu-
arystyce i dramacie, na kartach utworów publicystycznych podlega kla-
rownemu wyeksponowaniu i opatrzeniu komentarzem. Pisząc o Zacho-
dzie, włącza się równocześnie Amalrik do dyskusji, jaką podejmowano 
w jego ojczyźnie na wszystkich etapach historycznych: „Ujmowano 
temat głęboko bądź traktowano go powierzchownie, szukano argumen-
tów lub zakładano a priori, że Zachód i Rosja to światy nieprzystające 
do siebie: więcej je dzieli niż łączy”18.

Leksykon Idee w Rosji podaje, że w kulturze rosyjskiej Zachód na-
cechowany jest konotacjami negatywnymi. Dla wielu Rosjan kultura 
rosyjska, począwszy od jej genezy, nie ma nic wspólnego z kulturą 
zachodnią. Zachód to spuścizna cywilizacji rzymskiej, racjonalizm, 

18  L. Suchanek, Parias i heros. Twórczość Eduarda Limonowa,  Kraków 2001, 
s. 194.
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spłycona wiara, umowa społeczna i prawo zewnętrzne, Rosja zaś to 
odwieczna ostoja i prawda wiary. Polityczny i ekonomiczny liberalizm 
zachodnioeuropejski i amerykański jest sprzeczny z jej naturą19. W XX 
wieku, co  podkreśla m.in A. Malska-Lustig, Stany Zjednoczone i Rosja 
stanowiły dwa mocarstwa, które zaczęły ze sobą rywalizować20. Jak 
pisze M. McCauley: „Europa zdominowała świat około 1900 roku, ale 
dwie wojny wewnętrzne, pierwsza i druga światowa, zniszczyły tę he-
gemonię. W 1945 roku Rosja stanowiła największą siłę militarną na 
tym kontynencie. Niemniej Ameryka panowała na całej ziemi, podob-
nie jak Europa na początku stulecia. Bezpośrednio po zakończeniu dru-
giej wojny światowej Stany Zjednoczone były zarówno mocarstwem 
gospodarczym, jak i wojskowym”21. Nie dziwi zatem fakt, iż starały 
się wykorzystać swą pozycję superdzierżawy i eksponować ją zarówno 
w polityce wewnętrznej, jak i międzynarodowej. 

Wskazanie na własną wielkomocarstwowość prowadziło niejedno-
krotnie do publicznego ujawniania swej wyższości i wygłaszania sądów 
niemających poparcia w faktach. Tak postępowali również przedstawi-
ciele „czwartej władzy” – dziennikarze. Amalrik stykał się z nimi za-
równo na niwie zawodowej, jak i prywatnej, stąd miał pełne prawo do 
wypowiedzenia się na temat zachodnich mediów. Amalrik stwierdza, iż 
w swej pracy dziennikarskiej Amerykanie posługują się takimi samy-
mi kłamliwymi metodami jak ich koledzy po fachu w ZSRR. W wie-
lu amerykańskich periodykach pojawiły się na przykład, tak samo jak 
w zideologizowanej prasie radzieckiej, oskarżenia Amalrika o jego 
współudział w działalności KGB: „... przekonałem się, że i na Zacho-
dzie – pisze dysydent – są ludzie, którzy kierują się logiką «ponieważ 
człowiek postępuje nie tak jak wszyscy, to sprawa musi być nieczysta». 
W dodatku mają odwagę przekazywać swoje przypuszczenia szerokiej 
publiczności, przyznając, że dysponują «tylko podejrzeniami». Wydaje 
mi się, iż mając «tylko podejrzenia», w ogóle nie wolno nikogo piętno-
wać: wszak te «podejrzenia» posiadają nie tylko wartość akademicką, 

19  H. Paprocki, Zachod [w:] Идеи в России..., t. 1, op.cit., s. 140–141.
20  A. Malska-Lustig, op.cit., s. 14.
21  M. McCauley, Rosja, Ameryka i zimna wojna. 1949–1991,  Wrocław 2001, 

s. 115.
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ale dotykają ludzkiego honoru i godności” (Chcę, żeby mnie właściwie 
zrozumiano, SiP, s. 5). 

Zdaniem Amalrika jeden z dziennikarzy (niebędący zapewne wy-
jątkiem) „Washington Evening Star” przeinacza i zniekształca fakty, 
posługuje się wulgarnymi aluzjami, obnażając w ten sposób typowo 
policyjne myślenie, nie jest w stanie spojrzeć na sprawę obiektywnie, 
a obowiązkowo szuka w niej drugiego dna. Jednocześnie nie chce za 
żadne stwierdzenia ponosić najmniejszej odpowiedzialności, cały 
czas powołując się na pewnych „specjalistów”, „uciekiniera z ZSRR”, 
„człowieka, który dobrze znał Amalrika” (Chcę, żeby mnie właściwie 
zrozumiano, SiP, s. 5) – przy czym wszystko to w wersji anonimowej. 

Zachodni dziennikarze, zupełnie nie orientując się w realiach ra-
dzieckich, inkryminują Amalrikowi kompromis z KGB, któremu jako-
by zawdzięcza przedterminowy powrót z zesłania na Syberię, możli-
wość kontaktu z obcokrajowcami oraz wydawania książek za granicą. 
Dysydent rosyjski z oburzeniem odnotowuje: „Jeszcze bardziej bez-
sensowne i obraźliwe, nie dla mnie osobiście, ale dla całej niezależnej 
literatury rosyjskiej, jest twierdzenie pani Brońskiej-Pampuch – zacy-
towane przez Pana z uznaniem – że organy KGB kontrolują wysyłkę 
wydawnictw «samizdatu» za granicę, a nawet zajmują się tym osobi-
ście. Poza mymi książkami ukazały się na Zachodzie w ciągu ostat-
nich kilku lat powieści Aleksandra Sołżenicyna, pamiętniki Anatolija 
Marczenki, wiersze Natalii Gorbaniewskiej, eseje Sacharowa i generała 
Grigorienki, dokumentacja dotycząca procesów politycznych w opra-
cowaniu Pawła Litwinowa i wiele innych tekstów. Czy myśli Pan na 
serio, że to wszystko zostało przygotowane i wysłane na Zachód przez 
KGB?” (List do „Der Spiegel” – В редакцию журнала „Шпигель”, 
SiP, s. 11). Pytanie zadawane dziennikarzowi jest w istocie wskazaniem 
na nieznajomość mechanizmów funkcjonowania państwa totalitarnego 
i udowodnieniem mediom zachodnim, że brak rozeznania w realiach 
sprzyja działalności KGB i władz bolszewickich. 

W podobnym tonie wypowiada się Amalrik w Odpowiedzi kore-
spondentowi Columbia Broadcasting System (Ответы корреспон-
денту Колумбия Бродкастинг Систем, SiP, s. 12–13). Pragnie tu 
zburzyć fałszywe wyobrażenia o swoim kraju, które rozprzestrzenia się 
za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Wyobrażenia te zwią-
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zane są z rzekomą liberalizacją reżimu radzieckiego. Według Amalrika 
jednakże, dokonuje się nie liberalizacja reżimu, a jego zniedołężnienie. 
A jest to zgodne ze spostrzeżeniami współczesnych historyków: „Wraz 
z usunięciem Chruszczowa i zablokowaniem reformy gospodarczej 
w 1965 roku zaczyna się nowy etap rozwoju społeczeństwa radzieckie-
go – etap stabilizacji społecznej i politycznej. Nie było to po prostu ko-
lejne hasło, wprowadzone do języka polityki po radzieckiej interwencji 
w Czechosłowacji w sierpniu 1968 roku. Stabilizacja stała się realnie 
działającą zasadą funkcjonowania całego społeczeństwa radzieckiego 
od końca lat sześćdziesiątych do początku osiemdziesiątych”22. Osiąg-
nięty do tego czasu wysoki stopień militaryzacji gospodarki i polityki 
zagranicznej podtrzymywał światowy prestiż ZSRR jako supermocar-
stwa. Z drugiej strony, przekształcenia społeczno-ekonomiczne sięg-
nęły poziomu, kiedy zanika potrzeba ich politycznego przyspieszenia. 

Liberalizacja, według Amalrika, zakładałaby, że reżim świadomie 
przeprowadza jakiekolwiek reformy, podczas gdy w rzeczywistości re-
żim po prostu traci kontrolę nad sytuacją w kraju. Oczywiście, z punktu 
widzenia Amerykanów – a kwestię tę mocno akcentuje dysydent – re-
żim sowiecki o wiele mocniej kontroluje swoje państwo niż na przykład 
amerykański rząd swoje, ale dla reżimu totalitarnego nadzór taki jest 
niewystarczający. Jako przykład może posłużyć szerokie rozpowszech-
nianie samizdatu. Dzieje się tak jednak nie dlatego, że reżim przejawia 
liberalny pogląd na te kwestie albo świadomie wyraża zgodę, tylko dla-
tego, że reżim nie może sobie dać rady z tym problemem, a to głównie 
z tej przyczyny, iż wzrosła liczba i znaczenie inteligencji. Inteligencja 
ta z kolei nie może i nie chce zadowalać się ubogą literaturą ofi cjalną, 
którą się jej proponuje. 

Kolejnym zagadnieniem związanym z Zachodem jest analiza po-
łożenia zagranicznych dziennikarzy w ZSRR oraz przyczyn przeszka-
dzających im w wypełnianiu swych obowiązków23. Tematowi temu 
poświęcił Amalrik artykuł Zagraniczni korespondenci w Moskwie 
(Иностранные корреспонденты в Москве, SiP, s. 1–15). Po pierw-
sze więc publicysta stwierdza, iż pojęcie „żelazna kurtyna”, które pod 

22  Rosja. XX wiek, op.cit., s. 111.
23  Амальрик Андрей Алексеевич. Биографический указатель, http://www.

hronos.km.ru/biograf/bio_a/amalrik.html, s. 2.
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koniec lat 60. wielu mogłoby uważać za przestarzałe, nie straciło nic 
ze swej ważności: władze cały czas próbują izolować korespondentów 
zagranicznych w Moskwie od obywateli radzieckich. Podobna sytu-
acja istniała, jak wiadomo, i wcześniej, ale szczególnie zdecydowa-
nie zaczęto domagać się izolacji od czasu, w którym w kraju zaczął 
swą działalność niezależny ruch społeczny. Jasne jest, że cały świat 
– a w ślad za nim i ZSRR za pośrednictwem zachodnich rozgłośni ra-
diowych – mógł się dowiedzieć o tym ruchu jedynie z doniesień za-
granicznych dziennikarzy akredytowanych w Moskwie, ponieważ ani 
TASS, ani inne agencje radzieckie nie podałyby tego do wiadomości. 
Nie chodzi jednak tylko o ruch dysydencki: człowiek odizolowany od 
miejscowej ludności rozumie niewłaściwie to, co dzieje się w kraju. 
Izolacja osiągana jest przede wszystkim poprzez następujące czynniki: 
osiedlenie korespondentów w specjalnych domach dla obcokrajowców, 
do których obywatele radzieccy mają utrudniony dostęp, utworzenie 
instytucji obsługujących obcokrajowców, zainstalowanie podsłuchu 
w mieszkaniach korespondentów, śledzenie ich, system ofi cjalnych 
i nieofi cjalnych upomnień, odesłanie z kraju, a także ogólna atmosfera 
strachu i nieokreśloności, którą szczególnie dotkliwie odczuwają przy-
bysze z państw demokratycznych. 

Korespondenci zagraniczni mają dwa wyjścia z nakreślonej wyżej 
sytuacji: albo, mimo wszystko, dążyć do kontaktów z Rosjanami, po-
szukiwać wiarygodnych informacji, albo w pełni pogodzić się ze sta-
tusem, narzucanym przez władze moskiewskie. Amalrik, na podstawie 
poczynionych osobiście obserwacji, doszedł do wniosku, że większość 
dziennikarzy przejawia gotowość do podporządkowania się warunkom 
podyktowanym przez władze. W związku z tym taki „podporządkowa-
ny korespondent” nie zajmuje się żadną pracą reporterską związaną ze 
zbieraniem materiałów, nie odczuwa i nie rozumie ogólnej atmosfery 
w kraju, obracając się w wąskim światku sobie podobnych, nie zna ro-
syjskiej historii i obyczajów, a bardzo często nawet języka rosyjskiego. 

Źródłem informacji przy przedstawianiu tzw. ofi cjalnego punktu 
widzenia są dla korespondenta gazety „Prawda” i „Krasnaja zwiezda”, 
rolę „obserwatora” wypełnia sąsiad. W wyjątkowo ważnych sprawach 
zadaje się pytanie własnemu kierowcy bądź sprzątaczce i to jest „po-
gląd człowieka z ulicy” (Zagraniczni korespondenci..., SiP, s. 3). Ta-
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kiemu korespondentowi wystarczy tylko po swojemu (najczęściej fał-
szywie) wytłumaczyć zawartość informacji z „Prawdy” w terminach 
dziennikarstwa zachodniego. W taki sposób ukazują się pozbawione 
treści, wieloznaczne artykuły o ZSRR, które równie dobrze mogły zo-
stać napisane w Londynie albo w Nowym Yorku. Później taki kore-
spondent, po trzech lub czterech latach pobytu w Rosji, nieznający ani 
słowa w języku rosyjskim, który nie rozmawiał z ani jednym Rosjani-
nem, wraca do swojego kraju i uchodzi tam za znawcę Rosji. Nie trzeba 
dodawać, iż dezinformuje swych czytelników, ponieważ Rosji nie zna 
i zupełnie jej nie rozumie. 

W czasach współczesnych Amalrikowi coraz więcej obywateli ra-
dzieckich starało się skończyć z odizolowaniem od reszty świata, dla-
tego poszukiwano jakichkolwiek kontaktów z obcokrajowcami, w tym 
również z dziennikarzami. Ale te próby „przerwania blokady” natra-
fi ały nie tylko na przeciwdziałanie KGB, ale i na uprzedzenia samych 
korespondentów oparte na przekonaniu, że każdy Rosjanin, który chce 
się z nimi spotkać, jest jawnym albo tajnym agentem KGB. „Prowa-
dząc idylliczny styl życia – pisze dysydent – taki korespondent uważa 
się niemal za Jamesa Bonda w każdej chwili podlegającego ryzyku. To 
«ryzyko» w większości wypadków jest wytworem wyobraźni” (Zagra-
niczni korespondenci..., SiP, s. 4). Nie ma bowiem takiego prawa, któ-
re zakazywałoby kontaktów obywateli radzieckich z obcokrajowcami. 
I jakkolwiek władzy jest to nie na rękę, to jednak musi się godzić z taki-
mi przypadkami. Jedynym sposobem, aby temu zaradzić, jest szantaż, 
ale podporządkowanie się szantażowi jest sprawą dobrowolną, a nie 
koniecznością. 

Nadzór nad pracą korespondentów pełni wydział prasy Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych (Министерство иностранных дел). Ta kontrola 
i, co za tym idzie, również stosunek do samego korespondenta wiążą 
się z tym, co pisze, ale także z kim się spotyka i dokąd chodzi. 

Okazuje się, iż zachodni dziennikarze podlegają niemal takiemu sa-
memu systemowi kar, jak ich radzieccy koledzy zrzeszeni w Związku 
Dziennikarzy bądź w Związku Pisarzy. Porównajmy: za czyny godzące 
w honor i godność sowieckiego literata oraz za odstępstwa od zasad 
i zadań określonych w statucie stosowano ostrzeżenia i kary. Wszyst-
kie te środki zaradcze były analogiczne do systemu kar, przewidzia-
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nych w strukturach partyjnych. Najpierw zatem stosowano naganę 
publiczną (общественное порицание), upomnienie (предупрежде-
ние), surowe upomnienie (строгое предупреждение). Potem skala 
środków represji przedstawiała się następująco: udzielić upomnienia 
(поставить на вид), nagana (выговор), nagana z wpisaniem do akt 
personalnych (выговор с занесением в личное дело), surowa nagana 
(строгий выговор), surowa nagana z wpisaniem do akt personalnych 
(строгий выговор с занесением в личное дело) i jako najwyższy wy-
miar kary – wykluczenie ze związku pisarzy bądź dziennikarzy24. W ten 
sam sposób funkcjonuje cała, rozbudowana skala wywierania presji na 
niewygodnego zachodniego korespondenta. Na przykład: dziennika-
rzowi mieszkającemu w hotelu można nakazać, by zmienił ton swych 
artykułów, gdyż w przeciwnym wypadku nie zostanie mu przydzielone 
samodzielne mieszkanie. Korespondentowi można utrudniać dostęp do 
informacji, uniemożliwiając spotkanie z ofi cjalnym pisarzem czy mala-
rzem. Mogą się na jego temat pojawić krytyczne uwagi w „Prawdzie”. 
Może zostać wezwany do MSZ, gdzie otrzyma upomnienie. Istnieje 
prawdopodobieństwo, że otrzyma „ofi cjalne upomnienie”, a jeśli mu 
się nie podporządkuje, grozi mu odesłanie do rodzinnego kraju oraz 
zamknięcie moskiewskiej agencji gazety.  

Brak podstaw prawnych dotyczących mediów zachodnich w ZSRR 
stwarza władzom dogodną sytuację do manipulowania rozporządze-
niami i do formułowania własnych, najczęściej kłamliwych i nieuczci-
wych, reguł. A zatem w sferze przepływu informacji również panuje 
bezprawie. A przecież w krajach nietotalitarnych ta dziedzina życia 
społecznego już od dawna uzyskała uregulowanie. Idea wolności sło-
wa znalazła wyraźne potwierdzenie w nowożytnych deklaracjach praw 
człowieka. Karta praw stanu Wirginia USA z 1776 roku w artykule 
12 stwierdza: „Wolność prasy jest jednym z wielkich bastionów wol-
ności i nie może być nigdy ograniczona, chyba że przez despotyczne 
rządy”25. Analogiczne sformułowanie znajduje się we francuskiej De-
klaracji praw człowieka i obywatela z 1789 roku. Artykuł 11 tego doku-
mentu traktuje: „Swobodne głoszenie myśli i opinii jest jednym z naj-

24  W. Kasack, op.cit., s. 743.
25  Cyt. za: S. Kowalczyk, Wolność naturą i prawem człowieka, op.cit., s. 108.
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cenniejszych praw człowieka; każdy obywatel może więc swobodnie 
mówić, pisać, drukować i odpowiadać za nadużycie tej wolności tyl-
ko w przypadkach określonych ustawą”26. Deklaracja amerykańska nie 
zna ograniczeń wolności słowa i prasy, natomiast deklaracja francuska 
dopuszcza możliwość ich ograniczeń i prawnej odpowiedzialności za 
nadużywanie wolności w tej dziedzinie. Powszechna deklaracja praw 
człowieka, ogłoszona w Paryżu w 1948 roku, również aprobuje wol-
ność myśli i słowa. Jej artykuł 19 stanowi: „Każdy człowiek ma prawo 
do wolności poglądów i swobodnego ich wyrażania; prawo to obejmuje 
swobodę posiadania niezależności poglądów, poszukiwania, otrzymy-
wania i rozpowszechniania informacji i idei wszelkimi środkami, bez 
względu na granice”27. Ta powojenna deklaracja wolność słowa i mass 
mediów interpretuje szeroko, z uwzględnieniem współczesnych rea-
liów. Związek Radziecki podobnych dokumentów nie posiadał, mógł 
więc fakty nie tylko zniekształcać, ale uważać je za niebyłe.

Amalrik nie krytykuje jednak wszystkich korespondentów zagra-
nicznych w Moskwie. Sprawiedliwie zauważa, że są wśród nich tacy, 
którzy kierują się prawdą i godnością, którzy pozostają wierni swemu 
dziennikarskiemu powołaniu. Celowo nie wymienia ich nazwisk, gdyż 
w ten sposób pomógłby KGB w ich usunięciu z kraju. Z goryczą jednak 
konstatuje, że są oni w mniejszości.   

Negatywnie ocenił Amalrik ugodowość Zachodu wobec ZSRR 
w okresie rządów Breżniewa. Trzy artykuły (USA i ZSRR w jednej 
łódce? – США и СССР в одной лодке?; Priorytety Zachodu w sfe-
rze polityki międzynarodowej – Внешнеполитические приоритеты 
Запада; Europa i Związek Radziecki – Европа и Советский Союз) 
objęte  wspólnym tytułem Odprężenie: Zachód – ZSRR (Разрядка: За-
пад – СССР) były pisane w okresie od sierpnia 1975 do września 1976 
roku, a więc na przestrzeni kilkunastu miesięcy, które dysydent nazywa 
czasem rozczarowania Zachodu polityką tzw. odprężenia. 

Lata siedemdziesiąte XX wieku, jak słusznie zauważa A. Malska
-Lustig28, przyniosły pozorną zmianę na lepsze w stosunkach ZSRR 
– Zachód. Chciano wtedy znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia 

26  Ibidem.
27  Ibidem.
28  A. Malska-Lustig, op.cit., s. 20.
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między systemami. Na Zachodzie powstały nadzieje na stworzenie no-
wych struktur politycznych, pozwalających na zgodne współistnienie 
narodów. Jednakże liczni radzieccy uczeni za wszelką cenę chcieli udo-
wodnić, iż to sowiecki model stosunków międzynarodowych i socjali-
styczna demokracja są najlepsze: „(...) doświadczenie ZSRR z całą siłą 
pokazało swą wielką przewagę jako państwa socjalistycznego, demo-
kracji socjalistycznej w stosunkach międzynarodowych (...). Przewaga 
socjalistycznego federalizmu nad jakąkolwiek różnorodnością federali-
zmu burżuazyjnego wynika z przewagi demokracji socjalistycznej nad 
burżuazyjną”29. Zdaniem A. Malskiej-Lustig30, zrozumiałe jest, iż takie 
przedstawienie własnych osiągnięć nie sprzyjało uregulowaniu stosun-
ków z Zachodem i zażegnaniu konfl iktu. 

Jednakże poprawne stosunki między dwoma supermocarstwami 
miały dla radzieckich polityków kapitalne znaczenie. Opowiadali się 
za polityką pokojowej koegzystencji i łagodzenia napięć. Z radzie-
ckiej perspektywy odprężenie nie oznaczało jednak, że kraj zrezygnu-
je z dalszych prób poszerzania wpływów w drodze wspierania „walk 
narodowowyzwoleńczych” albo że nie będzie wykorzystywał proble-
mów, z jakimi zmaga się Zachód. A w odniesieniu do tych ostatnich, 
jak stwierdza Peter Kenez, „pokusa była przemożna i okazji wiele: Sta-
ny Zjednoczone pod koniec lat sześćdziesiątych i na początku siedem-
dziesiątych były rozdarte wewnętrznie, najpierw wojną w Wietnamie, 
a potem aferą Watergate”31. Strategia Moskwy polegała na dalszym 
rozszerzaniu wpływów ZSRR przy jednoczesnym zmniejszaniu ryzyka 
wojny. A zatem, złagodzenie napięć umożliwiło Związkowi Radzie-
ckiemu osiągnięcie dużego sukcesu na arenie międzynarodowej. 

Amalrik, jak wielu innych badaczy tego okresu w historii ZSRR, za-
stanawia się, jakie korzyści z polityki odprężenia mógł odnieść Zachód. 
Wydaje się, iż celem Zachodu było zachowanie istniejącego położenia, 
stąd wynikało zamknięcie ZSRR w kokonie umów i wzajemnych zo-
bowiązań i tym samym pozbawienie Kraju Rad możliwości narusze-
nia stabilności w świecie bez zagrożenia zerwania tych zobowiązań. 

29  „Мировая экономика и международные отношения” 1972, Nr 12, s. 41.
30  A. Malska-Lustig, op.cit., s. 20.
31  P. Kenez, Odkłamana historia Związku Radzieckiego, tłum. A. Górska,  

Warszawa 2008, s. 271.
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J. Smaga pisze: „Czynnikiem stymulującym te kontakty ze strony za-
chodniej było pragnienie «rozmiękczenia» ekspansjonistycznych ape-
tytów komunizmu. I później naiwnie sądzono, iż radziecka agresyw-
ność to głównie rezultat materialnego zacofania, że komunista syty jest 
lepszy od głodnego. Nie brano pod uwagę, iż komunistyczni decydenci 
zawsze byli syci, a zachodnie kredyty subsydiowały nie konsumpcję, 
lecz radziecki przemysł ciężki i zbrojeniowy”32.

Publicysta rosyjski nigdy nie wątpił, że rozczarowanie co do od-
prężenia jest tylko kwestią czasu. To rozczarowanie rozpatruje Amal-
rik jako wynik realizmu politycznego. Wymaga ono zmian w polityce, 
dla których z kolei niezbędne są siła moralna i wola polityczna. Samo 
odprężenie zaś to konsekwencja pragnienia ujrzenia spraw takimi, ja-
kimi chce je się widzieć. Nietrudno się zatem domyślić, iż polityka 
wymagająca najmniejszych wysiłków zawsze znajdzie dużą liczbę po-
pleczników: „Zachód zbyt miękko siedzi, a więc nie może twardo stać” 
(Odprężenie..., WiZ, s. 95) – ironizuje dysydent. Z drugiej strony, wy-
rzeczenie się pozycji moralnej, niemoc polityczna i spojrzenie na dyk-
taturę jako na coś naturalnego dla narodów spoza Zachodu – to czyn-
niki, które szybko mogą doprowadzić do upadku samych zachodnich 
demokracji, bowiem sukcesy totalitaryzmu w jednym miejscu sprzyjają 
jego narodzinom w innym. Konkluzja jest nietrudna do odgadnięcia: 
poprzez troskę polityczną i pomoc ekonomiczną Zachód, jak nadmie-
niono, zamierza „zmiękczyć” ZSRR, tym samym jednakże karmi nie 
tylko wrogie mu państwo, ale i samą ideę totalitaryzmu. 

Amalrik oskarża Zachód o nieznajomość realiów radzieckich i brak 
rozeznania w samej naturze reżimu, Stany Zjednoczone bowiem mało 
się interesowały wewnętrznymi radzieckimi problemami, przedkłada-
jąc nad nie politykę międzynarodową. 

Przeprowadzając politykę zbliżenia z ZSRR, Zachód brał 
najwidoczniej pod uwagę nie tylko potrzeby czasu wojny, ale i bardziej 
szeroki pogląd opierający się na twierdzeniu, iż stabilna pozycja 
w świecie niemożliwa jest bez włączenia Kraju Rad do systemu 
międzynarodowego. Wewnątrz stabilnego światowego systemu 
Związek Radziecki wydawał się mniej groźny niż poza nim i dlatego 

32  J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, op.cit., s. 204.
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to nie ZSRR zapłacił za włączenie do systemu, ale jemu zapłacono 
– przede wszystkim pozostawieniem prawa do rozporządzania 
Europą Wschodnią. Bo też, istotnie, lata powojenne to dla Związku 
Radzieckiego pasmo sukcesów. Przede wszystkim, wschodnia połowa 
kontynentu znalazła się we władaniu czerwonego molocha: „(...) 
wszystkie «demokracje ludowe» tego regionu przyjęły socjalistyczny 
system swojego starszego brata, podobny reżim stworzono w Korei 
Północnej, w roku 1949 komunizm doszedł do władzy w Chinach, 
dzięki czemu powstał wielki czerwony blok rozciągający się od Łaby 
po Pacyfi k”33. Dodajmy do tego, iż komunistyczne potyczki zbrojne 
odnotowano w Wietnamie, na Malajach i Filipinach. W czasie swoich 
siedemdziesiątych urodzin Stalin naprawdę wydawał się ojcem narodów, 
skoro niemal jedna trzecia ludzkości była mu podporządkowana. 

W artykule Odprężenie: Zachód – ZSRR powyższe rozważania 
zostały zobrazowane poprzez następujące porównanie: „(...) jeśli 
wyobrazimy sobie kraje zachodnie jako wiosłujących łódką, a ZSRR 
jako pływaka, który próbuje tę łódkę zatopić, to co będzie bardziej 
rozumne – zaprosić ZSRR do łódki z nadzieją, że będzie wiosłować 
razem ze wszystkimi, zamiast nią kołysać, czy raczej trzymać ZSRR 
poza łódką, bojąc się, iż ją utopi, ale równocześnie mając nadzieję, 
że wcześniej czy później wyczerpie swoje siły?” (Odprężenie..., WiZ, 
s. 97). Franklin Roosevelt, posługując się nadal obrazowym językiem 
Amalrika, zaprosił Stalina do łódki. Niestety, nie zmieniło to ani 
wewnętrznej, ani międzynarodowej polityki ZSRR. 

Zdaniem Amalrika publicysty, gdzieś na granicy między dwoma 
kryzysami – rozczarowaniem USA co do popierania komunizmu 
w Europie pod koniec lat 40. XX wieku i rozczarowaniem co do 
powstrzymywania komunizmu w Azji na początku lat 70. – zaczęło się 
to, co nazwano „polityką odprężenia”, a co wcześniej funkcjonowało 
jako „polityka pokojowego współistnienia”. 

Niemal pełna izolacja, w której znajdował się Związek Radziecki 
w ostatnim okresie życia Stalina, nadwerężyła siły kraju i doprowadzi-
ła do szeregu konwulsyjnych reform w latach 50. W ten sposób, do-
piero doświadczywszy wszystkich ujemnych stron doprowadzonej do 

33  M. Malia, op.cit., s. 310.
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skrajności izolacji, ZSRR wstąpił na drogę wewnętrznych przeobrażeń 
i ustanawiania związków zewnętrznych. 

Stany Zjednoczone ze swej strony zaczęły odczuwać niedogodności 
związane z zimną wojną, która, co podkreśla A. Malska-Lustig34, 
ofi cjalnie rozpoczęła się w 1947 roku i trwała aż do schyłku rządów 
Gorbaczowa w 1991 roku. Termin „zimna wojna” został po raz 
pierwszy użyty w przemówieniu B. Barucha, amerykańskiego działacza 
politycznego i państwowego, wygłoszonym 16 kwietnia 1947 roku, 
a następnie powtórzonym 24 grudnia 1948 roku: „Chociaż wojna się 
zakończyła, my znajdujemy się w stanie zimnej wojny, która jednakże 
coraz bardziej się ociepla”35. Stałe napięcie wynikające z zimnej wojny 
sprawiło, że USA z radością powitały odwilżowe reformy, przeceniając 
jednakże ich znaczenie i po raz kolejny dając się zwieść radzieckiemu 
pustosłowiu. Jak słusznie bowiem zauważył M. McCauley: „Lata 
pięćdziesiąte, sześćdziesiąte, siedemdziesiąte i pierwszą połowę lat 
osiemdziesiątych cechował gwałtowny konfl ikt ideologiczny między 
mocarstwami, które walczyły o dominację w świecie”36. 

Obiektywny bieg historii okazał się jednakże silniejszy. Przed 
samym rozpoczęciem odprężenia Związek Radziecki osiągnął 
pozycję już dawno zajętą przez USA: pragnienie nie gwałtownych 
zmian w świecie, ale zachowania status quo. Z tego też względu 
zrodziła się konieczność umów dwustronnych. Te ostatnie dotyczyły 
także przerwania wyścigu zbrojeń. Amalrik ostrzega jednak w tym 
miejscu przed traktowaniem odprężenia jako alternatywy dla wojny. 
Zwiększanie zbrojeń to, jego zdaniem, wynik konfrontacji, a nie 
jej przyczyna, ponadto jest to w znacznym stopniu rezultat postępu 
naukowo-technicznego. Obniżenie tempa wyścigu zbrojeń może być 
efektem odprężenia, ale nie jego istotą. I w tym punkcie spostrzeżenia 
i przewidywania rosyjskiego dysydenta okazały się słuszne, skoro 
jeden z badaczy zanotował: „Mimo że Carter i Breżniew podpisali 
układ SALT 18 czerwca 1979 w Wiedniu, Senat USA odmówił jego 
ratyfi kacji. Powodem było instalowanie przez Rosjan nowych rakiet 
SS-20 o zasięgu 5 tys. km. Stany Zjednoczone uznały, że nowa rakieta 

34  A. Malska-Lustig, op.cit., s. 14.
35  Cyt. za: ibidem, s. 14–15.
36  M. McCauley, op.cit., s. 116.
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zmieniła równowagę sił w Europie. W 1969 r. NATO zainstalowało 
w Europie Zachodniej rakiety Pershing-1. Teraz wymieniano je na 
rakiety Cruise i na nową generację rakiet Pershing”37. Ratyfi kację 
SALT-II odłożono na czas nieokreślony, a administracja Breżniewa 
zastanawiała się, jak zareagować na wojownicze stanowisko NATO. 
Wydawało się, że okres odprężenia zakończył się bezpowrotnie.

Odprężenie, co akcentuje Amalrik, miało dla ZSRR jeszcze jeden 
cel: przezwyciężenie związanego z izolacją zacofania gospodarczego, 
modernizacja bowiem radzieckiej ekonomiki byłaby niemożliwa bez 
pomocy Zachodu. W dodatku, prymitywizm rolnictwa zmuszał Kraj 
Rad do systematycznych zakupów zboża na Zachodzie38, ponieważ 
dwukrotny nieurodzaj, niewsparty takimi zakupami, mógłby zupełnie 
rozchwiać gospodarkę i doprowadzić do rozruchów na ogromną skalę. 

Amalrik zarzuca Zachodowi krótkowzroczność, gdyż prawdziwe 
zmiany polityki międzynarodowej ZSRR nie mogą się obejść bez 
istotnych reform w polityce wewnętrznej. Odwrotny kierunek jest raczej 
niemożliwy. Trudno wszak sobie wyobrazić państwo, które byłoby 
w stanie połączyć stałą presję i surowy nacisk wewnątrz własnych 
granic z ustępliwością i pokojowymi działaniami po ich zewnętrznej 
stronie. Natomiast wszelkie złagodzenie polityki wewnętrznej Związku 
Radzieckiego byłoby ze wszech miar korzystne dla Ameryki nie tylko 
ze względów humanitarnych, ale również ze względów własnego 
bezpieczeństwa. Tak więc Amerykanie „powinni się domagać  
przekształcenia subsystemu radzieckiego z zamkniętego w otwarty, 
a uświadomienie obywatelom radzieckim należnych im praw – to 
siła działająca właśnie w tym kierunku” (Odprężenie..., WiZ, s. 105). 
A zatem naczelnym zadaniem Zachodu powinno być nie egoistyczne 
ochranianie własnych dóbr, ale obrona jednostki ludzkiej i jej godności 
w skali światowej. 

W pracy Ideologie w społeczeństwie sowieckim (Иделоогии в со-
ветском обществе) Amalrik przedstawił pierwszą rozbudowaną ty-
pologię nurtów ideologicznych w ZSRR39. Nie było to zadanie łatwe, 

37  D. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, tłum. I. Scharoch,  
Wrocław 2006, s. 268.

38  Por. M. Heller, Maszyna i śrubki..., op.cit., s. 172.
39  L. Suchanek, Amalrik Andrzej..., op.cit., s. 209.
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gdyż zdefi niowanie samego pojęcia „ideologia” nastręcza wielu trud-
ności40. Na ten problem zwrócił uwagę jeden z najbardziej wnikliwych 
badaczy ideologii i utopii – Karl Mannheim, pisząc: „Dostęp do analizy 
historycznej i społecznej stwarza nam tu zrazu dokładniejsza rejestracja 
wahań znaczeniowych «gotowego», a więc ugruntowanego i danego 
nam pojęcia. Analiza taka pokazuje nam, że, ogólnie biorąc, można 
wyróżnić dwa znaczenia «ideologii». Pierwsze znaczenie tego słowa 
nazwiemy partykularnym, drugie zaś – totalnym pojęciem ideologii”41. 
Z partykularnym pojęciem ideologii mamy do czynienia, gdy słowo to 
ma oznaczać jedynie, że nie dajemy wiary określonym ideom i wyob-
rażeniom oponenta. Uważa się je bowiem za mniej lub bardziej świa-
dome maskowanie stanu rzeczy, którego rzeczywiste poznanie nie leży 
w jego interesie. Może tu wchodzić w grę cała skala: od świadomego 
kłamstwa do podświadomego, instynktownego maskowania, od oszu-
kiwania innych do oszukiwania samego siebie42. To pojęcie ideologii, 
które stopniowo oddzieliło się od prostego pojęcia kłamstwa, jest par-
tykularne w wielorakim sensie tego słowa. Jego partykularność daje się 
zauważyć od razu, gdy przeciwstawia się mu radykalne, totalne pojęcie 
ideologii. Można mówić o ideologii jakiejś epoki lub konkretnie okre-
ślonej pod względem społeczno-historycznym grupy, np. klasy, w tym 
sensie, że ma się na myśli swoistość i charakter totalnej struktury świa-
domości tej epoki czy grupy. 

Z radykalnym pojęciem ideologii koresponduje defi nicja stworzona 
przez Amalrika: „Określamy ideologię jako społecznie istotny system 
idei, wspierany przez tę czy inną grupę społeczną i służący umocnie-
niu czy też zmianie stosunków społecznych” (Ideologie..., WiZ, s. 78). 
Dysydent rosyjski zdaje sobie sprawę z niejednorodności takiego okre-
ślenia, skoro zaraz dodaje: „Defi nicja taka może się wydawać zbyt ba-
nalna albo wewnętrznie sprzeczna lub też wymagająca dalszych uści-
śleń...” (Ideologie..., WiZ, s. 780). 

Trudność w jednoznacznym określeniu ideologii wiąże się z fak-
tem, iż pojęcie to ulegało modyfi kacji na przestrzeni stuleci. Termin ten 

40  Por. R. Imos, Wiara człowieka radzieckiego,  Kraków 2007; H. Arendt, Korzenie 
totalitaryzmu, tłum. D. Grinberg, M. Szawiel,  Warszawa 2008.

41  K. Mannheim, Ideologia i utopia, tłum. J. Miziński, Warszawa 2008, s. 90.
42  Por. ibidem, s. 91.
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wprowadzony został przez Destutt de Tracy’ego w 1796 roku dla ozna-
czenia jednego z kierunków myśli fi lozofi cznej związanej z programem 
„science of ideas”, wywodzącym się od angielskiego empirysty Johna 
Locke’a43. Początkowo zatem znaczyła ona tyle co nauka o ideach, nie 
odbiegając od swego etymologicznego znaczenia. Z punktu widzenia 
współczesności pod pojęciem ideologii rozumieć należy zbiór poglą-
dów czy sądów, które w przekonaniu danej grupy społecznej wyrażają 
jej interesy i o tyle są akceptowane w ramach określonej ideologii, o ile 
pozostają w zgodzie z subiektywnym odczuciem interesu określonej 
grupy44. Innymi słowy, wszelka wiedza, jaką posługuje się ideologia, 
pojmowana jest instrumentalnie ze względu na jej użyteczność w celu 
uzasadnienia określonej tezy czy poglądu, który to z kolei wyrażać ma 
określony interes.

„W epoce kryzysów politycznych pojawia się nawet przerażający 
typ «człowieka ideologicznego» – kogoś, najczęściej dość aktywnego, 
ale pozbawionego umiejętności krytycznej oceny własnych poglądów, 
którą daje kultura, oraz umiejętności oceny moralnej, którą daje wiara 
w wartości ponadczasowe. Gdy osobnik taki staje się wyznawcą jakiejś 
ideologii, zastępującej mu religię i kulturę, wówczas ideologia prze-
mienia go w końcu w bezlitosny automat, on zaś z kolei przemienia 
ideologię w sztywny zbiór dogmatów” (Ideologie..., WiZ, s. 80) – pisze 
Amalrik, przestrzegając tym samym, podobnie jak  m.in. Aleksander 
Zinowiew45, przed utożsamianiem ideologii, nauki i religii.

Wykorzystywane w nauce pojęcia mają tendencję do jasności, okre-
śloności i jednoznaczności, religia natomiast dotyczy zjawisk duszy, 
religijnych uczuć ludzi, wiary... Ideologia, w odróżnieniu od nauki, 
konstytuuje się z wieloznacznych wyrażeń językowych. Twierdzenia 
ideologii nie mogą być udowodnione i eksperymentalnie poświadczo-
ne – są często bezmyślne. Inaczej niż religia – ideologia wymaga nie 
wiary w jej postulaty, a formalnej akceptacji. Nie można wyobrazić 
sobie religii bez wiary w to, co ona głosi. Ideologia zaś może rozkwi-

43  http://www.defi nicja.com/Ideologia, s. 1.
44  Ideologia, doktryna, program polityczny, http://www.idee.pl/tekst/13181-14-

ideologia_doktryna_program, s. 3.
45  А. Зиновьев, Заметки об идеологии. О социальном статусе марксмзма, 

„Континент” 1979, Nr 20, s. 208–229.
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tać przy pełnym braku wiary w jej hasła i programy: „Często można 
usłyszeć słowa zdziwienia z powodu następującego faktu: w Związku 
Radzieckim nikt nie wierzy w ofi cjalną ideologię, która mimo wszystko 
rozkwita. O co chodzi? Otóż o to, że w ideologię się nie wierzy, ideolo-
gię się przyjmuje”46. Wiara jest zatem stanem duszy, psychiki ludzkiej, 
a akceptacja jest tylko określoną formą zachowania socjalnego. Zada-
nie ideologii zamyka się nie w odkrywaniu nowych prawd o naturze, 
społeczeństwie czy człowieku, a w organizacji świadomości społecznej 
w kierowaniu ludźmi poprzez doprowadzenie ich świadomości do pew-
nego, ustanowionego przez władzę wzorca, zakładającego niemożność 
wyjścia poza raz i na zawsze ustalone schematy. 

Ideologia, w istocie swej utopijna, związana jest z apelacją do psy-
chiki masy47. Konieczny jest więc specjalny aparat, instytucja spraw-
dzająca wcielanie w życie haseł głoszonych przez ideologów. I taki 
aparat zostaje sformowany. Jego funkcja polega na zmuszaniu ludzi 
do zaakceptowania ideologii i na karaniu tych, którzy się sprzeciwiają. 
Rzecz jasna, w przyjęciu założeń ideologicznych jest i pewien element 
dobrej woli, zgoda bowiem na ideologię w warunkach jej panowania 
pozwala wielu ludziom na zrobienie kariery czy osiągnięcie dóbr ma-
terialnych. 

Z rozważań Amalrika wynika, że nie ma żadnych powiązań między 
ideologią i nauką. To właśnie ideologowie uzurpowali sobie prawo na-
zywania ich uczonymi mężami (np. Lenin, Stalin). Zrodziły się iluzje, 
że raj tworzący się właśnie na ziemi można określić w sposób naukowy. 
Tą drogą urobiono pojęcie „komunizmu naukowego”; już w samym 
tym określeniu tkwił paradoks, bo – jak słusznie zauważa K.M. Kan-
tor48 – nauka nie może zrodzić się wcześniej niż jej obiekt. 

Rola ideologii to rola narzędzia kierowania masami ludzi, narzędzia 
standaryzacji ich zachowania, środka eksploatacji niższych warstw na-
rodu przez wyższe. Ideologii ubranej w maskę nauki lekko przychodzi 
przedstawienie społeczeństwa jako najwyższego i zgodnego z założe-
niami Temidy produktu obiektywnych praw historii oraz przedstawienie 

46  А. Зиновьев, op.cit., s. 211.
47  Ю. Латынина, op.cit., s. 179.
48  К.М. Кантор, Путь к цивилизации – каков он?, „Вопросы  философии”, 

Nr 11, s. 36.
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działalności „wodzów” jako działania w imieniu tychże obiektywnych 
praw. W ten sposób może być wytłumaczone każde, nawet najbardziej 
nierozsądne posunięcie władzy. 

Ideologia marksistowska powstawała nie tylko jako pretensja do na-
ukowego pojmowania wszystkiego na świecie, ale również jako wyraz 
interesów i pragnień pokrzywdzonych i poniżonych mas społeczeń-
stwa, jako wyraz odwiecznych marzeń ludzkości o raju na ziemi. Ma-
rzenia i pragnienia zaś, zgodnie ze swą naturą, nie mają nic wspólne-
go z nauką. Marzenia socjalne to istota utopii, a przekształcenie utopii 
w naukę jest wykluczone. W warunkach błędnie pojmowanej ideologii 
zanika możliwość krytycznego myślenia, umożliwiającego sprzeciw 
wobec nierealnych posunięć rządzących, zanika zatem – jak stwierdza 
W. Sztombka – wszelka możliwość prowadzenia dialogu49.

Zdaniem Amalrika, nurty ideologiczne pojawiły się w łonie społe-
czeństwa radzieckiego późno, bowiem od rewolucji 1917 roku istnia-
ły tylko indyferentne ideologicznie masy oraz władza z „obrzędową” 
ideologią50. Powstawanie zalążków różnorodności ideologicznej roz-
poczęło się wraz z obumieraniem „katechizmu wiary”, z osłabnięciem 
siły sprawczej komunizmu. Ideologia komunistyczna została pozba-
wiona jej prawdziwego znaczenia, zredukowana do pustych frazesów51. 
Zawodowi ideolodzy utrzymywali, że kraj już „osiągnął socjalizm” 
i buduje komunizm. Ideologiczną nagość reżimu usiłowano przykryć 
zastępczym kultem jednostki, osiągającym za czasów Stalina niewy-
obrażalne rozmiary. Sytuacja skostnienia ideologicznego pogłębiła 
się jeszcze w czasach postalinowskich. J. Smaga zanotował: „Ideolo-
gia w nowych warunkach nie mogła wszakże mieć tej siły co dawniej, 
przybierając coraz bardziej postać martwego rytuału”52.

Pojawienie się w tych warunkach nowych ideologii jest, jak twier-
dzi Amalrik, oczywistym następstwem rozwoju społeczeństwa ra-
dzieckiego, a w szczególności – osłabienia jego nietolerancji ideolo-

49  W. Sztombka, Национализм как проблема этики [w:] Национализм в Цен-
тральной и Восточной Европе. Материалы Международной Конференции 16–18 
сентября 1992 г., Łódź 1992, s. 56.

50  L. Suchanek, Amalrik Andrzej..., op.cit., s. 210.
51  Zob. P. Kenez, op.cit., s. 203–204.
52  J. Smaga, Rosja w 20 stuleciu, op.cit., s. 197.
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gicznej. Istotną rolę odgrywa także fakt, że ofi cjalna ideologia coraz 
mniej zdolna jest do reagowania na zmiany. Więcej: zaczęto obnażać 
fałsz, leżący u podstaw marksizmu-leninizmu. Przede wszystkim bę-
dzie to więc ośmieszenie złudnej wiary w to, iż wszelkie dobra mogą 
się stać udziałem wszystkich ludzi (tzw. optymistyczny materializm). 
W związku z tym zrodzi się pytanie, czy zaspokojenie potrzeb bio-
logiczno-fi zjologicznych może być gwarancją szczęścia, czy marksi-
stowskie pojęcie alienacji człowieka nie doprowadzi do jeszcze więk-
szego wyobcowania i samotności w warunkach, gdy pozbawi się ludzi 
odniesienia do transcendencji. Okazuje się, że już u samych swych 
początków socjalizm/komunizm piastował złe wyobrażenie o naturze 
ludzkiej, człowiek bowiem, pozbawiony sfery ducha, zdolny jest do 
najgorszych czynów, a propagowana walka klas (także w sensie fi zycz-
nym) prowadzić musi do woluntaryzmu, kultu siły i przemocy. Ponadto 
istota ludzka rozumiana była kosmocentrycznie jako najbogatsza, co 
prawda, ale tylko część świata. Człowiek egzystuje więc w taki sam 
sposób jak inne cząstki kosmosu. Więcej: wszystko co, zdawałoby się, 
jest charakterystyczne tylko dla człowieka – również rozum i wolność 
– egzystuje także gdzie indziej w formie embrionalnej. Słusznie więc 
pisze Józef Maria Bocheński: „Marksizm-leninizm jest zdecydowanie 
kosmocentryczny. System jego opiera się na bardzo ogólnie ujętej teo-
rii bytu, która nazywa się «materializmem dialektycznym» («diamat»); 
ma ona jakoby wszędzie zastosowanie. Człowiek jest częścią świata. 
Wszystkie prawa «diamatu» obowiązują także wobec niego. Podkre-
śla się wciąż, że wszystkie właściwości człowieka są preformowane na 
niższych «szczeblach» bytu”53. Trudno było się też zgodzić z innymi 
twierdzeniami marksistów, na przykład z takim, że wszelkie zło jest 
wytworem wadliwie skonstruowanego społeczeństwa. Zdejmowało to 
z człowieka odpowiedzialność za popełniane czyny i podejmowane de-
cyzje, ale z drugiej strony, jakkolwiek paradoksalnie by to brzmiało, 
czyniono z niego boga, skoro to właśnie on miał usunąć wyzysk i nie-
równość. Inna sprawa, iż miejsce dawnych ekspropriatorów zajęli nowi 
władcy – bolszewicy, a bóg-proletariat znów zepchnięty został do roli 
ofi ary. Należy się więc zgodzić z M. Malią, iż socjalistycznego impetu 

53  J.M. Bocheński, Lewica. Religia. Sowietologia, Warszawa 1996, s. 59.
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nie można upatrywać w warunkach gospodarczych, lecz tylko w wa-
runkach politycznych54.

Nowe, dla radzieckiego społeczeństwa, ideologie zaczęły się kształ-
tować, zdaniem Amalrika, zarówno pod wpływem rosyjskich tradycji 
przedbolszewickich, jak i pod wpływem Zachodu. Dysydent odnoto-
wał przy tej okazji: „Ponieważ ofi cjalnie dozwolona jest jedna jedyna 
ideologia i jedna jedyna reprezentująca ją partia, pozostałe ideologie 
znalazły dość skromną liczbę jawnych zwolenników, a tym bardziej 
nie osiągnęły swego logicznego zwieńczenia w postaci partii politycz-
nych” (Ideologie..., WiZ, s. 80). 

Naszkicowany przez Amalrika „schemat ideologiczny” składa się 
z trzech poziomów: 1. „Superideologie”, czyli fi lozofi e społeczne; 2. 
Rzeczywiste ideologie, czyli doktryny polityczne; 3. „Subideologie”, 
czyli „ideologie–emocje” (Ideologie..., WiZ, s. 83). 

Superideologie mieszczą w sobie liberalizm, marksizm oraz nacjo-
nalizm. Liberalizm rozpatruje Amalrik jako fi lozofi ę społeczną, w ra-
mach której jednostka skłonna jest identyfi kować się przede wszystkim 
z samą sobą, prawa takich samych autonomicznych jednostek uznając 
za równe. Jej zwolennikami będą zwłaszcza przedstawiciele wolnych 
zawodów i ludzie zainteresowani rozwojem wolnej inicjatywy. Jak 
podają współczesne źródła, klasyczne poglądy liberalne cechuje na-
stawienie, że ani rząd, ani jakakolwiek grupa czy jednostka społeczna 
nie powinny w żaden sposób zakłócać wolności jednostki, a jedynym 
dopuszczalnym zniewoleniem jest sytuacja, gdy jednostka stanowi 
rzeczywiste zagrożenie dla czyjejś wolności lub mienia55. Liberało-
wie w większości są za zachowaniem i rozszerzeniem praw i wolno-
ści obywatelskich, takich jak wolność słowa, wolność prasy, wolność 
wyznania, jak również za równouprawnieniem obywateli oraz toleran-
cji56. Z drugiej strony idealistyczni liberałowie, wierzący w uniwersalną 
wartość wolności, wykazują się znaczną dozą naiwności. Wolność nie 
należy bowiem do potrzeb pierwotnych człowieka, z pewnością jest 

54  M. Malia, op.cit., s. 46.
55  Liberalizm, http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=liberalizm, s. 4.
56  Zob. więcej: M. Kuniński, O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym,  

Kraków 2006.
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dobrem luksusowym. Innymi słowy, liberalizmu nie można budować 
od zera, można go tylko nadbudowywać na istniejących podstawach57.

Jako marksizm określa Amalrik fi lozofi ę społeczną, w ramach któ-
rej jednostka skłonna jest identyfi kować się przede wszystkim z klasą 
do jakiej należy, pozostałe klasy uznając za podległe likwidacji, pod-
porządkowaniu lub asymilacji. Filozofi a ta odznacza się największą 
atrakcyjnością wśród uboższych warstw społeczeństwa, a także wśród 
intelektualistów, pragnących zburzenia od wewnątrz tradycyjnej kultu-
ry: „W wypadku zdobycia przemocą władzy przez przedstawicieli tej 
ideologii staje się ona w naturalny sposób ideologią «aparatczyków» 
niepewnych swej władzy i swego znaczenia w jej systemie, a przez 
to rozjątrzonych i agresywnych” (Ideologie..., WiZ, s. 84). Z dystansu 
czasowego wiadomo, że marksowski system, pretendujący do roli reli-
gii, uzyskał tym samym zdolność do znacznie większej mocy oddzia-
ływania na ludzkie umysły niż jakikolwiek system stricte naukowy58. 
Obecnie wysuwane są argumenty, że chęć bogacenia się leży w naturze 
ludzkiej i nie jest wynikiem panującego ustroju gospodarczego. Eko-
nomiści odrzucają też „teorię pracy jako wartości”, choć część z nich, 
a trzeba to przyznać zgodnie z wymową faktów, nie zauważa tego, iż 
sam Marks rozróżniał pojęcie wartości i ceny. Ataki na teorie Marksa 
wychodziły również z grona pokrewnych mu socjalistów. Ewolucyjni 
socjaliści odrzucają jego stwierdzenie, że socjalizm może zostać wpro-
wadzony jedynie poprzez walkę klasową i rewolucję. Inni wysuwają 
argument, że nierówności rasowe czy patriarchalne są bardziej podsta-
wowe niż nierówności klasowe59. Kwestionowane jest też pojęcie klasy 
społecznej – jako odpowiednie bardziej do analiz XIX-wiecznych niż 
do opisu współczesnego społeczeństwa. Podkreśla się zmiany, jakie za-
szły w samym kapitalizmie – jego obraz jest bardziej złożony, niż mógł 
to przewidzieć w XIX wieku Marks.

Nacjonalizm został przez Amalrika określony jako ta fi lozofi a spo-
łeczna, w ramach której jednostka jest skłonna utożsamiać się ze swym 
narodem, uznając inne narody za neutralne lub wrogie. Jest to, z jednej 

57  Politologicznym okiem, http://imponderabilium.blox.pl/2006/11/Defi nicje-3-
Liberalizm.html, s. 1.

58  Marksizm jako religia, http://www.redakcja.pl/Tekst/Gospodarka/525807, s. 4.
59  http://www.defi nicja.com/Karol_Marks, s. 3–4.
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strony, „fi lozofi a społeczeństw tradycyjnych, przywiązanych mocno do 
ziemi i przyciąga przez to ludzi o skłonnościach romantycznych” (Ideo-
logie..., s. 84), z drugiej strony, zwolennikami tej fi lozofi i będą repre-
zentanci narodów uciśnionych – „ludy cierpiące na kompleks niższości 
wobec innych narodów, dla których historia była łaskawsza” (Ideolo-
gie..., s. 84). Pojmowanie nacjonalizmu przez Amalrika jest więc zgod-
ne z ogólnie przyjętą defi nicją, głoszącą, iż jest to postawa uznająca 
naród za najwyższe dobro w sferze polityki60. Nacjonalizm uznaje spra-
wy własnego narodu za najważniejsze. Głosi solidarność wszystkich 
grup społecznych danego narodu. Nacjonalizm uważa interes własnego 
narodu za nadrzędny wobec interesu jednostki, grup społecznych czy 
społeczności regionalnych. Uznaje naród za najwyższego suwerena 
państwa, a państwo narodowe za najwłaściwszą formę organizacji spo-
łeczności, złączonej wspólnotą pochodzenia, języka, historii i kultury61.
Nacjonalizm stawia interesy własnego narodu nad interesami innych 
narodów.

Do drugiego poziomu zarysowanego przez siebie schematu zalicza 
Amalrik tzw. ideologie rzeczywiste, posiadające swoisty, radziecki 
koloryt. Należą do nich: neostalinowski marksizm, podtrzymywany 
zwłaszcza przez aparat centralny (M. Susłow); neostalinowski nacjo-
nalizm rozumiany jako uwspółcześniony bolszewizm, zmierzający 
jednakże do coraz silniejszego nacjonalizmu rosyjskiego „z jego sta-
romoskiewskimi ideami silnej, «ojcowskiej» władzy” (Ideologie..., 
WiZ, s. 86), jego reprezentatywnym przedstawicielem jest W. Griszin; 
neosłowianofi lstwo – wiara w wyjątkowość Rosji, konieczność po-
wrotu do starych, typowo rosyjskich tradycji, znaczne zainteresowanie 
prawosławiem (A. Sołżenicyn); ideologia społeczno-moralna (narod-
nicka): formułuje idee sprawiedliwości społecznej oparte na postula-
tach moralnych, a nie na determinizmie ekonomicznym (I. Ogurcow); 
ideologia liberalno-demokratyczna – uważa za pożądane przejście sy-
stemu radzieckiego w społeczeństwo demokratyczne i pluralistyczne 
typu zachodniego (A. Sacharow, J. Orłow); liberalny marksizm: za-
kłada demokratyzację i pluralizację społeczeństwa z pozostawieniem 

60  Nacjonalizm, http://pl.wikipedia.org/wiki/Nacjonalizm, s. 1.
61  J.M. Bocheński, Sto zabobonów. Krótki fi lozofi czny słownik zabobonów,  Paryż 

1987, s. 213.
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marksizmowi roli ideologii przodującej, a partii komunistycznej – roli 
głównej siły politycznej (P. Grigorienko, R. Miedwiediew). 

Interesująco przedstawia się także ostatni, trzeci poziom schema-
tu ideologicznego Amalrika, włączający subideologie, inaczej zwane 
ideologiami-emocjami. Jest to, po pierwsze, zachowawcza ideolo-
gia władzy jako ideologia realnie istniejąca i panująca: „jak wszelkie 
uczucia wywodzące się z kompleksu niższości jest ona agresywna” 
(Ideologie..., WiZ, s. 88). Po drugie: egalitaryzm i nacjonalizm mas. 
Jak zauważa Amalrik, „tę ideologię-instynkt możemy nazwać «pasyw-
no-wybuchową», ponieważ przebija się ona nagle przez bierny dotąd 
odbiór rzeczywistości i pragnienie «życia». Są to najczęściej indywi-
dualne wybuchy, ale mogą stanowić poważne zagrożenie dla systemu 
radzieckiego, gdy obejmą całe grupy” (Ideologie..., WiZ, s. 88). W koń-
cu, do grupy tej zaliczamy reformizm klas średnich, charakteryzujący 
się na ogół konformistycznym podejściem do rzeczywistości. 

Pokładając nadzieje w zaniku jedynej panującej ideologii i, z drugiej 
strony, w możliwości rozwoju różnorodności ideologicznej, Amalrik 
przewiduje pewne hipotetyczne tendencje rozwojowe dla swej ojczy-
zny. Uważa, iż najbardziej korzystna dla ZSRR byłaby „ideologia środ-
ka”, a zatem ideologia liberalno-demokratyczna. Jak pokazuje współ-
czesność, Amalrik nie wziął pod uwagę braku tradycji Rosji na niwie 
demokracji. Nie przewidział, jakie trudne będzie jej wcielenie w kraju 
nienauczonym i nieprzyzwyczajonym do kultury demokracji. Pod in-
nym względem miał jednak publicysta rosyjski rację: naród rosyjski nie 
może pozostać biernym, musi wciąż poszukiwać najlepszej dla siebie 
drogi rozwojowej. 

„Ruch obrony praw człowieka w Rosji Sowieckiej był procesem dłu-
gotrwałym, spontanicznym, niezorganizowanym. Początkowo zmiany 
zachodziły na poziomie jednostkowego doświadczenia, obserwacji 
i refl eksji człowieka, który na każdym kroku stykał się z bezprawiem, 
brutalnością i łamaniem praw jednostki w imię kolektywu”62. Ruch dy-
sydencki rozpatrywany jest w związku z tym przez Amalrika jako zja-
wisko o niebagatelnym znaczeniu. Jego działalności i funkcjonowaniu 

62  B. Żejmo, Miejsce pisarzy rosyjskich w ruchu obrony praw człowieka..., op.cit., 
s. 57.
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poświęcił też miejsce w swej publicystyce. Szczególne znaczenie ma 
pod tym względem opublikowany w 1977 roku artykuł Ruch w obronie 
praw człowieka w ZSRR (Движение за права человека в СССР, WiZ, 
s. 190–209). 

W szerokim sensie tego pojęcia do ruchu demokratycznego można, 
zdaniem Amalrika, zaliczyć wszystkich – bez względu na  zależność od 
ich metod i końcowych celów – którzy opowiadali się za demokratyza-
cją (ale niekoniecznie za obaleniem) istniejącego w ZSRR reżimu, za 
rozszerzeniem praw społeczeństwa i ograniczeniem praw władzy (na-
leży przy tym nadmienić, iż „społeczeństwo” w zachodnim jego rozu-
mieniu, w Związku Radzieckim nie istniało, a prawa władzy były prak-
tycznie nieograniczone). Dysydenci nie chcieli żyć na zasadzie pojęć 
ustanowionych przez władze Była ich wówczas garstka, ale pragnących 
bronić prawa i wolności okazało się o wiele więcej63, stąd w węższym 
sensie defi niowanego pojęcia do ruchu włączają się wszyscy ci, którzy 
sami ogłaszają się jako jego uczestnicy. 

Radzieccy dysydenci nie zamierzali tworzyć ruchu opozycji poli-
tycznej. Nie przedstawiali alternatywnej linii politycznej. Nie zgadzali 
się ze sobą w wielu istotnych kwestiach, a swój sprzeciw wobec poli-
tyki reżimu podnosili z różnych powodów. Zróżnicowanie tej grupy 
stawało się coraz bardziej oczywiste. Jednak istniało coś, co łączyło jej 
przedstawicieli: wszyscy byli ludźmi odważnymi, gotowymi narażać 
się na poważne niebezpieczeństwo w imię zasad, w które wierzyli64. 
Reprezentowali głos moralny, a ich zgoda na prześladowania unaocz-
niała, że radziecki reżim zasadza się na hipokryzji, sprzeniewierzając 
się własnym ideałom.

Wraz z rozwojem działalności ruchu mowa była już nie tylko o kon-
kretnych, jednostkowych przypadkach łamania prawa, ale o tym, jaka 
będzie przyszłość Rosji. Wielu z sygnatariuszy podpisujących petycje 
miało nadzieję, że władze wezmą ich głos pod uwagę i powrócą do 
polityki reform. W warunkach reżimu totalitarnego ruch nie mógł być 
ilościowo liczny, ale za to skupiał ludzi z różnych warstw społecznych. 
Włączał w siebie pisarzy i uczonych zatrwożonych brakiem wolności 

63  Всероссийский гражданский конгресс, http://www.civitas.ru/docscongress.
php?code=2&doc=29, s. 1.

64  P. Kenez, op.cit., s. 258.
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twórczej, robotników ostro odczuwających swą nierówność społecz-
ną, komunistów dostrzegających, że rzeczywistość pozostaje w jawnej 
niezgodzie z głoszoną przez nich dotychczas teorią, ludzi nigdy nie-
wierzących w komunizm, byłych więźniów bojących się odrodzenia 
stalinizmu i tych, którzy w okresie stalinowskim byli jeszcze dziećmi. 
W jego skład weszli ludzie robiący karierę wewnątrz systemu i tacy, 
których system ten odrzucił, zanim zdążyli skończyć studia: „Zawsze 
byłem porażony faktem, jak mogli w jednym wspólnym punkcie zna-
leźć się ludzie o tak niepodobnych losach i temperamentach” (Ruch..., 
WiZ, s. 193) – zanotował Amalrik.

Jednakże ruch w obronie praw, mimo jego dużego znaczenia w kraju 
bezprawia, nie niósł  ze sobą żadnego elementu charyzmatycznego, nie 
mógł dla większości ludzi stać się alternatywą dla systemu, który pro-
ponowała społeczeństwu ofi cjalna radziecka ideologia. Z drugiej stro-
ny, ówczesne społeczeństwo nie dojrzało do utworzenia skonkretyzo-
wanych programów i partii politycznych. Na przykład: wydany w 1969 
roku metodą samizdatu anonimowy Program ruchu demokratycznego 
w ZSRR, chociaż został zredagowany jako swego rodzaju program par-
tii, nie wywołał niemal żadnego odgłosu. Oprócz tego program ten całą 
swą uwagę koncentrował na tym, jakie powinno być radzieckie społe-
czeństwo, zupełnie pomijając kwestię, co i jak należy w tym celu zro-
bić. Zdaniem Amalrika, niezbędne było wypracowanie zupełnie nowej 
ideologii, na podstawie której można byłoby przedłożyć społeczeństwu 
konkretny program, ideologii, która przezwyciężyłaby zarówno mar-
ksizm, autorytarny nacjonalizm, jak i klasyczny liberalizm. Zadanie to 
stanowiło dla dysydenta ogromną trudność, dodajmy: trudność, która 
pozostaje do końca nierozwiązana nawet po upadku ZSRR. 

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech ruchu, wedle Amalri-
ka, był fakt, że wystąpił on przeciw dwójmyśleniu. Dysydenci, mówiąc 
otwarcie, co myślą, poruszając kwestię praw człowieka i jego moral-
nej odpowiedzialności, zaczęli tym samym rozluźniać jedną z niewi-
docznych, ale ważnych podstaw radzieckiego systemu. Zgadza się to 
z ustaleniami P. Keneza: „Większość ludzi nigdy nie brała na poważnie 
wszechobecnych i głupawych haseł na murach, jednak nadal było wie-
lu takich, którzy wierzyli, że kraj rzeczywiście buduje lepsze, bardziej 
racjonalne i sprawiedliwe społeczeństwo. Jednak w erze Breżniewa ta 
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ideologiczna obietnica zaczęła brzmieć fałszywie. Gazety i agitatorzy 
na zebraniach mówili jedno, ludzie po domach wiedzieli swoje. Poja-
wiła się początkowo nieliczna, ale stopniowo coraz większa grupa pra-
wych obywateli, dla których taki stan rzeczy był nie do zaakceptowania. 
W ich wypadku to nie tyle pragnienie przebudowy społeczeństwa (...), 
ile szacunek dla samych siebie nie pozwalał im dalej kłamać – o naturze 
społeczeństwa, w którym żyli i o przeszłości swojego kraju”65.

Ruch, na podstawie stwierdzeń Amalrika, był antymarksistow-
ski, ale nie w sensie występowania przeciw marksizmowi (wielu jego 
uczestników uważało się przecież za marksistów), ale w tym, że na 
pierwszym miejscu stawiał zmiany w świadomości ludzkiej, a dopiero 
na drugim – społeczno-ekonomiczne zmiany w społeczeństwie. Przy-
znać należy, że dzięki dysydentom rzeczywiście zmieniła się atmosfera 
moralna w społeczeństwie: nie usunęło to z pola widzenia zagadnienia 
utworzenia alternatywy politycznej dla radzieckiego systemu, więcej: 
uczyniło to zagadnienie bardziej ostrym i naglącym. 

Wewnątrz samej opozycji ruch był atakowany z dwóch przeciw-
stawnych stron: chrześcijańscy demokraci twierdzili, że zadaniem ru-
chu była zaledwie kontynuacja reform chruszczowowskich (w dodatku 
rękami samej partii); liberalni marksiści oskarżali ruch o brak progra-
mu, romantyczne metody i prowokację: wskazywano na przykład, iż 
zawierające mnóstwo podpisów apele do władz były przygotowanymi 
dla KGB listami ludzi, których należy poddać represjom. Taki punkt 
widzenia był dla Amalrika niesprawiedliwy. Jego zdaniem, obie stro-
ny nie zwróciły uwagi na to, że podstawowym zadaniem ruchu demo-
kratycznego było odrodzenie ludzkiej godności – wartości, bez której 
wszelkie inne reformy byłyby nieprzydatne. 

Kryzys w łonie ruchu, datujący się na lata 1970–1973, rzucił światło 
na jeszcze inną interesującą sprawę: dysydenci, choć sami weszli wów-
czas w fazę apatii, zdążyli posłużyć jako mocny impuls do pobudzenia 
ruchów narodowowyzwoleńczych. Jako przykład przytacza się ruch 
Tatarów krymskich w celu powrotu na Krym, czy też wystąpienia Ży-
dów walczących o wyjazd do Izraela. Dysydenci wywarli wpływ także 
na ruchy religijne w ZSRR, które nie tylko się zaktywizowały, ale ich 

65  Ibidem, s. 259.
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przedstawiciele zaczęli nawiązywać kontakty z uczestnikami ruchu de-
mokratycznego, starając się przy ich pomocy zwrócić uwagę społecz-
ności światowej na prześladowania religii w Kraju Rad. 

Sam fakt, że w systemie totalitarnym udało się stworzyć ruch obrony 
praw człowieka, funkcjonujący przez prawie czterdzieści lat, świadczy 
o odniesieniu moralnego zwycięstwa przez poddawanych wymyślnym 
represjom dysydentów, świadczy nadto o słabości ideologii totalitarnej 
na polu wartości uniwersalnych, których nie była  w stanie wykorze-
nić z duszy ludzkiej. Dysydenci, skłaniając do dokonywania wyborów, 
podejmowania decyzji, wprowadzili ferment do umysłów sparaliżowa-
nych strachem ludzi. Swoją niezgodą na kłamstwa i niesprawiedliwość 
dysydenci zwiększyli granice tego, co dopuszczalne. 

Z perspektywy czasu rodzi się pytanie, w jakim stopniu dysydenci 
przyczynili się do upadku reżimu radzieckiego? Z jednej strony chcia-
łoby się wierzyć, że ci odważni rosyjscy Wallenrodowie, XX-wieczni 
bohaterowie romantyczni, często samotni przeciwnicy władz, odegrali 
dużą rolę. Zwracali uwagę na niedomagania, słabości i niesprawied-
liwość ustroju – w okresie, kiedy mieli znikome szanse zwycięstwa. 
Jednak wielu historyków dowodzi, że ich mały krąg był nieskuteczny. 
P. Kenez zauważa: „Nie tylko nie udało mu się wywrzeć wpływu na 
przeważającą większość robotników i chłopów, ale nawet inteligencja 
pozostała do samego końca właściwie konformistyczna, a tym samym 
lojalna wobec władzy. Nie sposób zaprzeczyć, że mieli mało zwolenni-
ków wśród zwykłych obywateli. Jednocześnie byłoby błędem całkowi-
te negowanie ich roli. Naprawdę zmienili charakter kraju”66. 

Bez względu na różnorodność ocen ruchu dysydenckiego, nie moż-
na mu odmówić znaczenia, jakie odegrał w dziejach Związku Radzie-
ckiego i dzisiejszej Rosji. Ostatecznie ruch ten, w swoim pierwotnym 
kształcie, zamarł w latach 80. XX wieku, jednakże wbrew pojawiają-
cym się z różnych stron negatywnym głosom odbierającym mu pra-
wo do sukcesów, wydaje się, iż miał on duże znaczenie w osiąganiu 
wyzwolenia wewnętrznego i budzeniu się świadomości narodowej. 
Zapoczątkował w historii Rosji zainteresowanie prawami człowieka 
i obywatela, które w tym kraju od wieków nie były zauważane bądź 

66  Ibidem, s. 262.
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traktowane marginalnie. Dzięki działalności ludzi takich jak Amalrik 
– urodzonych i wychowanych w systemie totalitarnym, którzy potrafi li 
dostrzec tkwiące w totalitaryzmie zło i okrucieństwo, którzy mieli od-
wagę opowiedzieć się po stronie praworządności pomimo zagrożenia 
życia własnego i swoich bliskich – został przygotowany grunt pod ja-
kościowo inne myślenie oraz inny stosunek do człowieka i obywatela 
na terenie dzisiejszego państwa rosyjskiego. 

Dzieło dysydentów epoki chruszczowowsko-breżniewowskiej zna-
lazło swoich kontynuatorów w Rosji współczesnej, a zarazem rozsze-
rzone zostało na wiele dodatkowych obszarów. Jednym z pierwszych 
kroków było przyjęcie 22 listopada 1991 roku Deklaracji praw i wol-
ności człowieka. Podkreślić należy, iż w chwili obecnej działalność 
w obronie praw człowieka nie podlega takim restrykcjom i takiemu 
ograniczeniu, jak to działo się w państwie radzieckim, w którym re-
żim totalitarny zepchnął wszelki ruch opozycyjny do podziemia. Dzia-
łalność współczesnych rosyjskich obrońców praw człowieka ma, co 
oczywiste, nieco inny wymiar i charakter67, gdyż kontekst politycz-
ny i społeczny odbiega aktualnie od tego z epoki władzy radzieckiej, 
wraz z rozpadem bowiem Związku Radzieckiego narodziło się pań-
stwo o innych priorytetach w polityce zewnętrznej, a przede wszystkim 
w polityce prowadzonej wobec własnych obywateli. Istniejące dzisiaj 
na terytorium Federacji Rosyjskiej organizacje, zajmujące się kwestią 
przestrzegania i obrony praw człowieka, w zasadzie prowadzą dzia-
łalność jawną, choć w doniesieniach prasowych nie brakuje oskarżeń 
pod adresem władz rosyjskich z powodu utrudniania działań obrońcom 
praw człowieka. 

Przykładem jednej z takich organizacji jest Moskiewskie Stowa-
rzyszenie „Memoriał”. Historia powstania oraz rozwoju działalności 
stowarzyszenia ukazuje drogę, jaką przechodziły tego typu organiza-
cje od funkcjonowania w państwie radzieckim czasów Gorbaczowa po 
dzień dzisiejszy. W styczniu 1989 roku przedstawiciele 250 organiza-
cji i grup zdecydowali o powołaniu Ogólnorosyjskiego Dobrowolnego 
Historyczno-Oświatowego Stowarzyszenia „Memoriał”, które w 1992 

67  Zob. Россия, правоэащитники и исторические аналогии, http://www.
washprofi le.org/?q=ru/node/7219, s. 3-4.
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roku, po rozpadzie ZSRR, zmieniło status na organizację międzynaro-
dową, zajmującą się także obroną praw człowieka68. Pierwszym prze-
wodniczącym stowarzyszenia został Sacharow. Jedynym spośród tych, 
którym zaproponowano przystąpienie do organizacji i który odmówił, 
był Sołżenicyn. Uzasadnił swoje stanowisko tym, iż przebywając na 
emigracji, nie mógłby w pełni uczestniczyć w działalności stowarzy-
szenia. Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie interneto-
wej69, w chwili obecnej działalność stowarzyszenia sprowadza się do 
współpracy licznych przedstawicielstw rozrzuconych po całym tery-
torium Federacji Rosyjskiej, których praca koordynowana jest przez 
centralny ośrodek w Moskwie. To właśnie tam znajduje się archiwum, 
muzeum i biblioteka stowarzyszenia. „Memoriał” zajmuje się także re-
alizacją własnych programów badawczych oraz udzielaniem wsparcia 
podobnym programom tworzonym w regionach. W ramach „Memoria-
łu” pracę rozpoczęło wydawnictwo „Звенья”. Z inicjatywy stowarzy-
szenia na placu Łubiańskim w Moskwie został ustawiony głaz prze-
transportowany z Wysp Sołowieckich,  pełniący funkcję pomnika na 
cześć wszystkich tych, którzy ucierpieli w wyniku represji radzieckich. 
„Memoriał” był pomysłodawcą przyjętej w 1991 roku „Ustawy o re-
habilitacji ofi ar represji politycznych”. Zajmuje się także udzielaniem 
pomocy prawnej i materialnej osobom poszkodowanym przez reżim 
radziecki. Stowarzyszenie posiada swoich obserwatorów, których zada-
niem jest zbieranie materiałów dowodowych świadczących o narusza-
niu praw człowieka, które później są poddawane rewizji, analizowane 
i publikowane. Wszystkie wymienione wyżej aspekty działalności sto-
warzyszenia dotyczą obrony praw byłych więźniów. Jednak reagując 
na sygnały społeczeństwa, „Memoriał” z czasem podjął się także dzia-
łalności w sferze łamania praw człowieka w dobie współczesnej.

W dalszym ciągu na terytorium Federacji Rosyjskiej istnieje i działa 
grupa Amnesty International, powstała jeszcze w Związku Radzieckim 
w 1974 roku. Podobnie rzecz się ma z Moskiewską Grupą Helsińską, 
najstarszą z aktualnie istniejących rosyjskich organizacji praw czło-
wieka. Na dzień dzisiejszy wśród członków MGH znajdują się m.in.: 

68  http://www.memo.ru/about/news.htm.
69  Ibidem.
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Ludmiła Aleksiejewa – członek-założyciel, aktualnie przewodnicząca 
Grupy, Wiaczesław Bachmin – założyciel Komisji Roboczej do Bada-
nia Wykorzystania Psychiatrii do Celów Politycznych, Siergiej Kowa-
low – w latach 1994–1995 Rzecznik Praw Człowieka, jeden z autorów 
Rosyjskiej deklaracji praw człowieka i obywatela, wieloletni przewod-
niczący „Memoriału” oraz prezes Instytutu Praw Człowieka, Leonid 
Tiernowski – uczestnik ruchu dysydenckiego. 

W Federacji Rosyjskiej funkcjonują także przyrządowe instytucje 
zajmujące się prawami człowieka. Jest to przede wszystkim Rzecznik 
Praw Człowieka. Pierwszy w historii Rosji Rzecznik Praw Człowieka 
został powołany przez Dumę Państwową 17 stycznia 1994 roku i zo-
stał nim Kowalow. Federalna Ustawa Konstytucyjna „O Rzeczniku 
Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej” weszła w życie 4 marca 1997 
roku. Zgodnie z ustawą rzecznik jest niezależny i nie podlega żadnym 
organom państwowym. Zajmuje się rozpatrywaniem skarg obywateli 
na decyzje i działania (albo ich brak) organów państwowych, organów 
samorządów lokalnych, urzędników, jeśli wcześniej skargi te zostały 
odrzucone przez sąd, a wnoszący skargę nie zgadza się z tą decyzją70. 

Działalność w sferze obrony praw człowieka wkroczyła także do 
Internetu, gdzie powstają sprawnie funkcjonujące strony, zawierające 
bogate, wiarygodne i rzetelnie opracowane zasoby informacji. Najlep-
szym przykładem jest portal internetowy „Права человека в России” 
(Human Rights Online)71, który funkcjonuje jako największe w Inter-
necie rosyjskim, dynamicznie się rozwijające źródło informacji doty-
czących praw człowieka. Na stronie zamieszczane są teksty ustaw, po-
rady związane z obroną praw, informacje o kampaniach społecznych, 
książki i artykuły oraz adresy organizacji działających w sferze praw 
człowieka. Portal został utworzony w 1996 roku przez riazański od-
dział „Memoriału” oraz Moskiewskie Centrum ds. Praw Człowieka. 
W zamyśle tych organizacji było szersze rozpropagowanie idei obro-
ny praw człowieka i lepsze wykorzystanie do tego celu możliwości, 
jakie we współczesnym świecie stwarza Internet. Zamierzeniem było 
stworzenie takiego źródła informacji o prawach człowieka, które by-

70  http://www.cityline.ru/polityka/gos/upch/html, s. 1.
71  http://www.hro.org/index/php.



Między radziecką utopią a ułudą Zachodu  307

łoby dostępne dla wszystkich zainteresowanych, natomiast nie byłoby 
kojarzone z żadną konkretną organizacją. 

Podobnych stowarzyszeń i organizacji istnieje na terytorium Fede-
racji Rosyjskiej wiele. Od działalności dysydentów doby radzieckiej 
różni je przede wszystkim to, iż mają dużo większą swobodę działania 
oraz dysponują znacznie bardziej rozbudowanymi kanałami informa-
cyjnymi. Zadanie, jakie stawiali przed sobą działacze ruchu obrony 
praw człowieka w Związku Radzieckim, polegać miało głównie na do-
cieraniu do społeczeństwa z informacją, iż nawet obywatelom państwa 
radzieckiego przysługują prawa wynikające z samego faktu bycia czło-
wiekiem i obywatelem, które są zagwarantowane konstytucją radziecką 
– dokumentem w każdym innym państwie mającym największą wagę, 
a w ZSRR stanowiącym pusty zapis. Ruch dysydencki stawiał w związ-
ku z tym na pierwszym miejscu uświadomienie prawne społeczeństwa. 
Możliwości wpływu dysydentów na politykę państwa wobec własnych 
obywateli były mocno ograniczone, toteż skutki ich działalności nie 
były oszałamiające. Jednak sam fakt wystąpienia przeciwko władzy to-
talitarnej jawi się jako akt odwagi.

Niewątpliwe są natomiast zasługi Andrieja Amalrika w kształtowa-
niu oblicza i działalności ruchu dysydenckiego. Jego nieugięta postawa 
moralna, bezkompromisowość wobec poczynań radzieckich decyden-
tów oraz walka z nimi mogły służyć jako przykład. Walka ta odbywa-
ła się głównie poprzez głoszone przez niego wolne słowo, propagu-
jące godność i honor jako wektory postępowania każdego człowieka. 
Działalność Amalrika pisarza po raz kolejny w dziejach udowodniła 
ogromną rolę wielkiej literatury rosyjskiej, która obarczona została mi-
sją przekazywania prawdy i utrwalania wartości uniwersalnych nawet 
w czasach, kiedy wytwory myśli ludzkiej, w tym książki, bywały aresz-
towane i poddawane krytyce na równi z ich twórcami.
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Резюме

АНДРЕЙ АМАЛЬРИК – РУССКИЙ ДИССИДЕНТ

Андрей Амальрик – российский писатель, публицист, общественный деятель пе-
риода хрущевской оттепели. Представитель третьей волны эмиграции. Его мно-
гогранное и богатое творчество до сих пор не получило целостного осмысления. 
В связи с этим автор предлагаемой книги предпринимает попытку именно такого 
целостного рассмотрения наследия Амальрика.

В введении (Свободный человек в несвободной стране) подробно представ-
лена биография Амальрика, а также его генеалогическое дерево, как со стороны 
отца, так и стороны матери. Судьбы семьи Амальрика рассматриваются на фоне 
непростой истории Советского Союза. При этом уделяется внимание тому, как 
тоталитаризм стремился уничтожить связи между людьми, в том числе и единс-
твенно возможное настоящее человеческое сообщество – семью. В связи с этим, 
настоящим героизмом являлась позиция людей, сопротивляющихся идеологичес-
кому давлению, сохраняющих в себе достоинство, честь и стремление к правде, 
как основные векторы поведения homo sapiens. Именно к таким людям принадле-
жал Амальрик – «свободный человек в несвободной стране». За непослушание 
колоссу на глиняных ногах ему пришлось заплатить высокую цену: его отчислили 
из университета, сослали в Сибирь, дважды он сидел в тюрьме и в лагере, а в кон-
це концов был изгнан из страны. Он погиб за границей в автомобильной аварии, 
а не по инициативе КГБ, как это неоднократно пытались доказать. В эмиграции 
он популяризировал русскую культуру и литературу. Его собственные произведе-
ния были официально опубликованы в СССР только после 1985 года.

Первая глава настоящей монографии – Российский театр абсурда 
и абсурдная советская действительность (драматургия Андрея Амальрика) – 
концентрируется на беллетристике Амальрика, имеющей свои корни в области 
драматургии.  К самым известным, опубликованным впервые в Амстердаме, 
театральным произведениям Амальрика относятся среди прочих.: Моя тетя 
живет в Волоколамске, Конформист ли дядя Джек, Четырнадцать любовников 
некрасивой Мери Энн, Восток–Запад, Сказка про белого бычка, и творческая 
адаптация Носа Гоголя. 
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Сам Амальрик утверждал, что его произведения опираются на опыт Самуэля 
Беккета (В ожидание Годо) и Эжен Ионеско (Лысая певица), то есть вписываются 
в традицию театра абсурда. В противоположность мнению исследователей явле-
ния абсурда в культуре (Мартин Эсслин – The Theatre of the Absurd) – театр аб-
сурда зародился не в Западной Европе в 50-х годах XX века, а в большевистской 
России в 20-е годы прошлого века. Абсурд на территории СССР не надо было 
придумывать, поскольку сама действительность была абсурдна и бессмысленна, 
с ее коммунальными квартирами, с теневой экономикой чудовищных размеров, 
манией преследования, обязанностью доносительства на ближайших родствен-
ников. Все эти проблемы нашли свое отражение в творчестве Амальрика-драма-
турга. 

Конец империи. Футурологический анализ причин падения СССР („Просу-
ществует ли Советский Союз до 1984?”) – это II глава представляемой книги. 
Исторически-социологическое эссе  Амальрика, анализу и интерпретации кото-
рого посвящена эта часть монографии, отсылает нас к знаменитой антиутопии 
Джорджа Оруэлла 1984. Эссе Амальрика было опубликовано на Западе, где сразу 
приобрело большую популярность. Эссе было переведено на многие языки, в час-
тности, английский, французский, немецкий, китайский, нидерландский, швед-
ский. В Соединенных Штатах появился даже одноименный джазовый альбом. 
Амальрик на основе наблюдаемых им тенденций, одним из первых предсказал 
скорый упадок Советского Союза. В произведении автор также представил струк-
туру зарождающегося в СССР Диссидентского движения и дал оценку внешней 
политике Страны Советов. 

Как в СССР, так и за его границами были известны также мемуары 
Амальрика Нежеланное путешествие в Сибирь. Анализу и интерпретации этого 
произведения посвящена третья глава: Заключенные и ссыльные „Нежеланное 
путешествие в Сибирь”. Мемуары делятся на две части: московскую 
и сибирскую. В „московской части” диссидент пишет о обстоятельствах его 
ареста, о признании его тунеядцем, об обысках в его квартире и постоянной 
травле, которой он подвергался. 

Весьма небезынтересными представляются размышления Амальрика 
о авангардной живописи во времена Брежнева. Следует помнить, что Амальрик был 
коллекционером абстрактного искусства и многократно помогал в организации 
выставок подпольного российского искусства. Контакты с авангардистами стали 
одной из причин ареста диссидента и его ссылки в сибирскую деревню – Гурьевку. 
„Сибирская часть” касается пребывания Амальрика в окрестностях Томска, где 
он, несмотря на плохое состояния здоровья, должен был выполнять тяжелую 
физическую работу. Наблюдения сделанные писателем привели его  к выводу, что 
подорванная коллективизацией советская деревня находится в состоянии агонии.

Следующая книга Амальрика Записки диссидента также имеет характер вос-
поминаний, связанный с чертами нехудожественной литературы (Глава IV: От уз 
к внутренней свободе. „Записки диссидента”). В ней автор обращает внимание 
на ситуацию средств массовой информации в СССР, погрязших в советской мани-



Андрей Амальрик – русский диссидент 325

пуляции и пропаганде. Возмутительным фактом является нарушение журналист-
ской этики. Приоритетом журналистов становится не правдивость сообщаемой 
информации, а директивы партии. Правду, которая должна быть краеугольным 
камнем деятельности СМИ, замещает ложь. Читатели газет получают фальши-
вый образ России и мира. Информация извне поступает с большим трудом. Со-
ветский Союз напоминает осажденную крепость. Немного лучше выглядит си-
туация в области театра, хотя и здесь видны тенденции возвращения к практике 
сталинских времен. Амальрик, по заказу информационного агентства „Новости” 
взял ряд интервью у советских театральных режиссеров и актеров, представляя 
тем самым краткую театральную карту Москвы. 

Самым важным вопросом книги Записки диссидента является представление 
эволюции Движения защиты прав человека в СССР. Амальрик представляет 
фигуры известных диссидентов: Солженицына, Сахарова, Гинзбурга, Галанскова, 
Буковского, Орлова... Писатель рассказывает о минующем цензуру самиздате, 
о его роли в распространении свободной мысли. Следует отметить, что Амальрик 
передал на Запад множество изданных в самиздате книг (так например: 
Размышления о прогрессе, Мирном Сocуществовании и Интеллектуальной 
Свободе  Сахарова или Все течет... Василия Гроссмана). Диссидент указал на 
особое значение журналов самиздата, особенно „Хроники текущих событий” – 
информационного журнала, публикующего правдивую информацию о ситуации 
узников совести в Стране Советов. Кроме этого, Амальрик сосредотачивается 
на явлении так называемой „кампании петиций” – писем-протеста в защиту 
политических заключенных, адресованных властям СССР и международному 
сообществу. Кроме этого, писатель отмечает, что Диссидентское движение в СССР 
зародилось на почве защиты постулатов, содержащихся в советской конституции. 
Советский Союз имел Основной закон, но содержащиеся в нем пункты (о свободе 
слова, собраний, возможности свободно выезжать из страны...) не соблюдались. 
Поэтому диссиденты развернули свою деятельность под лозунгами соблюдения 
прав, гарантируемых Конституцией. Амальрик считает нарушением закона 
судебные процессы над диссидентами: Синявским и Даниэлем, Гинзбургом, 
Добровольским... Важным событием, свидетельствующим о солидарности 
российских диссидентов с другими народам, Амальрик считал протест 
диссидентов против вторжения СССР в Чехословакию в августе 1968 года. 
Существенным шагом в эволюции Демократического движения  было создание 
Московской Хельсинской группы.

Записки диссидента частично включаются в жанр лагерной литературы. 
Амальрик представляет СССР как страну тюремной цивилизации. Он делает 
это исключительно методично, так как сам был узником ГУЛАГ-а. Он точно 
описывает стадии репрессий: преследования, обыски, аресты, пребывание 
в бутырской тюрьме, дорогу на Колыму, и наконец – условия в концентрационном 
лагере в Магадане. Он обращает внимание на лагерную рутину, маленькие 
порции питания, однообразную и бессмысленную работу, отсутствие помощи 
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от лагерных медицинских служб, жестокость надзирателей. Писатель также 
дает классификацию заключенных, разделяя их на убийц, воров и хулиганов. 
Новизна воспоминаний Амальрика, по сравнению с другими произведениями 
лагерной литературы, заключается в том, что он показывает лагеря в эпоху 
правления Брежнева, а не в их самый страшный – сталинский период. Диссидент 
отметил что изменилась позиция обычных заключенных (которых ранее власть 
считала «социально близкими») по отношению к политическим заключенным: 
к последним теперь относятся с уважением и по-дружески, а не как до этого 
– как к врагам. Два фактора, которые наиболее сильно докучают заключенным 
лагерей – это голод и нереализованная любовь. Писатель подчеркивает, что 
условия царящие в лагере, иерархия власти и специфические обычаи являются 
отражением того, что происходит  на квази-свободе.

Амальрик не пропустил также описания массовой травли, направленной 
против него, с целью заставить его эмигрировать. Ему хотели продлить срок 
содержания в лагере, на что он отреагировал 117-дневной голодовкой, в течение 
70 дней его кормили искусственно, что напоминало самую изощренную пытку. 
Однако в конце концов лагерь заменили ссылкой. Он не хотел покаяться 
и выступить с самокритикой на страницах советской прессы – ему угрожали 
заключением в тюремном психиатрическом госпитале. После возвращения 
в Москву ему было негде жить и он не мог найти работы. Чувствуя все сильнее 
сжимающуюся у него на шее петлю, он покинул родину, не переставая все-таки 
надеяться на возвращение. 

Конец книги (Между советской утопией и иллюзией Запада (публицистика 
Андрея Амальрика) концентрируется на публицистических произведениях 
российского  диссидента собранных в двух томах: Статьи и письма, а также 
СССР и Запад в одной лодке. Амальрик представил здесь, среди прочих такие 
темы, как: художник и тоталитарная власть, Россия и Запад, идеология в советском 
обществе, итоги деятельности Диссидентского движения. 

Амальрик критикует позицию тех авторов (Открытое письмо Анатолию 
Кузнецову), которые желая уехать на Запад и остаться там, выбрали (как Кузнецов) 
дорогу сотрудничества с КГБ. Согласно российскому диссиденту, таким образом 
достигается только низшая стадия освобождения от насилия – внешняя свобода, 
тогда как настоящая свобода – внутренняя – остается недостижимой. 

На страницах российской публицистики живет традиция размышлений 
о взаимоотношениях России и Запада. Эту традицию также поддерживает 
Амальрик. Он критически относится к восхваляемым триумфам „потепления” 
в эпоху Брежнева. Политику США он рассматривает, как уступки СССР. Он 
отмечает, что пользу от политики «потепления» получают только власти СССР: 
благодаря помощи Запада заполняются огромные пробелы в экономике, при этом 
не прекращается гонка вооружений и совершенно не обращается внимание на 
права человека. 

Весьма интересными оказались выделенные Амальриком отличия между 
идеологией, наукой и религией. Согласно диссиденту, идеология коммунизма, 
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рассматриваемая на протяжение многих лет как единственно возможная, умирает. 
Вследствие этого начинает не хватать „катехизиса веры”, а сам коммунизм 
трухлеет, то есть склоняется к упадку. В связи с этим может родится множество 
идеологий, которыми будет пользоваться общество. Особо публицист остановился 
на марксизме, либерализме и национализме. 

В книге Андрей Амальрик и российское диссидентское движение описывает-
ся дальнейшая история Движения защиты прав человека (уже после эмиграции 
Амальрика, а затем после его смерти). Отмечается, что в постперестроечном пе-
риоде это Движение подверглось дискредитации и часто, несправедливо недооце-
нивается, а ведь оно нашло свое продолжение в таких организациях и объедине-
ниях, как „Мемориал” или Amnesty International. 

Фигура самого Амальрика – первого, кто установил связь с иностранными 
корреспондентами, аккредитованными в Москве – показана на фоне творческих 
достижений других диссидентов, тем самым подчеркивается большое значение 
русской литературы в процессе пробуждения национального самосознания.  





Summary

ANDREI AMALRIK – A RUSSIAN DISSIDENT

Andrei Amalrik – a Russian writer, a publicist, and a  public fi gure in the period of 
Khrushchev’s thaw. He is a representative of the Russian third emigration wave.  His 
versatile and rich literary output has not been compiled completely yet. Therefore, this 
book aims to present such a holistic overview of Amalrik’s legacy. 

In the Introduction (A Free Man in the Enslaved Country) a thorough biography has 
been presented, outlining his genealogical tree, both agnatic and cognate relatives. The 
history  of Amalrik family has been considered through a complicated history of the 
Soviet Union. It has been highlighted how totalitarism strived for a destruction of inter-
personal relationship, including the only possible and true community – the family. The 
attitude of the people opposing the ideological pressure, who fostered dignity, honour 
and love for truthfulness in themselves, as the elementary vectors of homo sapiens be-
haviour, has been raised to the heroism rank. Amalrik is just an example of those people 
– “a free man in the enslaved country”.  Because of the lack of humbleness towards the 
colossus on clay legs he had to pay a high price: he was expelled from the university, 
sent to Siberia, twice imprisoned and sent to a labor camp, and eventually – exiled. He 
died in foreign lands in a car accident, but not as one tried repeatedly to prove from the 
initiative of the KGB. During emigration he popularized the Russian culture and lite-
rature. His original works could have been published offi cially in the USSR not earlier 
than in the perestroika period. 

Chapter I of this monograph – The Russian Theatre of the Absurd and Soviet Absurd 
Reality (Andrei Amalrik’s Dramaturgic Output) – focuses on Amalrik’s fi ction legacy, 
combined in a generic way with a drama sphere. The most known Amalrik’s stage 
plays, fi rst published in Amsterdam include: My Aunt Lives in Volokolamsk, Is Uncle 
Jack a Conformist, The Fourteen Lovers of Ugly Mary-Ann, East–West, The Story of the 
Little White Bull and a creatively transformed adaptation of Gogol’s The Nose. 

According to Amalrik, his dramas are based on Samuel Beckett’s (Waiting for Go-
dot) and Eugène Ionesco’s (The Bald Soprano) works. Therefore, they belong to the 
theatre of absurd concept. Contrary to the researchers of absurdism phenomenon in the 
culture (Martin Esslin – The Theatre of the Absurd), the absurd theatre originates not 
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from the Western Europe in the 50s of XX century, but from Bolshevik’s Russia in the 
20s of the past century. The absurd on the Russian territory one did not have to invent, 
since the reality itself was absurd and meaningless with its municipal fl ats, black eco-
nomy developed to a monstrous size, delusions of persecution and a duty to spy against 
the beloved. All these problems were refl ected in Amalrik, a dramatist, works. 

The End of Empire. A Prophetic Analysis of the Causes of the USSR Fall (“Will 
the Soviet Union Survive Until 1984?”) – is to be found in Chapter II of this book. An 
Amalrik’s sociological and historical essay, to which analysis and interpretation this 
part of the dissertation is devoted, is related to the famous George Orwell’s anti-utopia 
1984. The essay was published in the West, were it quickly gained an immense popula-
rity. It was translated into many languages, such as: English, French, German, Chinese, 
Dutch and Swedish. A jazz record also came up having the same title in the United 
States. Amalrik, on the basis of his observed tendencies, as one of the fi rst men foresaw 
a rapid fall of the Soviet Union. He also presented a structure of the emerging Dissident 
Movement in the USSR and made an evaluation of  the Soviet Union (originally named 
Kraj Rad) foreign policy. 

Amalrik’s reminiscent Involuntary Journey to Siberia was also known both in the 
USSR and outsider its borders. Chapter III Imprisonment and Exile “Involuntary Jou-
rney to Siberia” is devoted to its analysis and interpretation. The memoirs have been 
divided into two parts: Moscow and Siberian. In the Moscow part the dissident elabora-
tes on circumstances accompanying his detention, fi nding him a parasite, perquisitions 
in his fl at and constant harassment he went through. 

The refl ections of Amalrik concerning avant-garde painting in times of Brezhnev’s 
reign were interesting. It should be mentioned that Amalrik was an abstract art collec-
tor and many a time he helped to organize underground Russian painting exhibitions. 
His connections with avant-garde were one of many pretexts for his imprisonment and 
sending the dissident to the Siberian farm village – Guriovka. The Siberian part focuses 
especially on Amalrik’s stay near Tomsk, where despite his bad health he had to per-
form a hard physical work. The writer’s observations during this period made him con-
clude that the Russian countryside destroyed by collectivization is in the agonal state. 

Another Amalrik’s book Notes of a Revolutionary possesses a reminiscent character 
related to nonfi ctional prose features (Chapter IV: From Coercion to Inner Liberty ”No-
tes of a Revolutionary”). The author paid his attention to the mass media situation in the 
USSR, entangled in the Soviet manipulation and propaganda. It was an outrageous fact 
that the journalists’ ethos of work had been shattered. The journalists instead of con-
veying true information follow directives enforced by the communist party. The truth 
which ought to have been treated as the duty for the mass media had been replaced by 
lies. The newspaper readers received a distorted picture of Russia and the world. The 
information fl ow from the outside world was made diffi cult: the Soviet Union reminds 
a besieged stronghold. Things were better in a theatre sphere, although even here there 
were also visible re-Stalinization tendencies. Amalrik on request of a “Nowosti” press 
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agency, conducted a series of interviews with the Russian fi lm directors and theatre 
actors making at the same time a summarized review of Moscow theatres’ map. 

The most crucial issue of the book Notes of a Revolutionary is to present the evo-
lution of the Human Rights Movement in the USSR. Amalrik depicts characters of 
popular Russian dissidents: Solzhenitsyn, Sakharov, Ginzburg, Galanskov, Bukovsky, 
Orlov. He writes about samizdat – an underground publishing circulation and its role 
in promoting a free thinking. Additionally, Amalrik handed over many books published 
by means of samizdat (e.g. Refl ections on Progress, Peaceful Coexistence, and Intel-
lectual Freedom by Sakharov or Forever Flowing by Vasily Grossman) to the West. 
The dissident pointed to a particular meaning of samizdat newspapers, especially to the 
function of “Chronicle of Current Events” – a newsletter, inserting reliable data con-
cerning the prisoners of conscience situation on the Soviet Union territory. Moreover, 
Amalrik concentrated on the phenomenon of the so called “petition campaign” – the 
letters of protest in the defence of political prisoners, directed to the Soviet authorities 
and the international opinion. It has been mentioned that the Dissident Movement in the 
USSR came into being based on the defence of postulates, included in the Soviet consti-
tution. The Soviet Union had a constitution, but its paragraphs (referring to a freedom 
of speech, assemblies, a possibility of a free country-leaving) were not respected. The 
dissidents developed though their activity postulating the respect of law included and 
guaranteed by the constitution. Amalrik perceived the law suits against the dissidents 
such as:  Siniavski, Daniel, Ginzburg and Dobrovolsky as examples of breaking the 
law. As an important event showing Russian dissidents’ solidarity with other nations, 
Amalrik regarded a dissident protest against the USSR invasion on Czechoslovakia in 
August 1968. An essential step in the evolution of the Democratic Movement was the 
foundation of the Moscow Helsinki Group. 

Notes of a Revolutionary belong partly to the labor camp literary trend. Amal-
rik shows the USSR as a country of prison civilisation. He does this in an incredibly 
methodological way since he had been the GULAG prisoner himself. He describes 
thoroughly further phases of repressions: oppressions, persecutions, arrests, a stay in 
Butrysk prison, a way to Kolyma and fi nally living conditions in a concentration camp 
of Magadan. He points out to an every day labor camp routine, little food rations, mo-
notonous, unproductive work, the lack of help from medical camp services and a brutal-
ity of guards. Simultaneously, he makes a prisoners classifi cation, dividing them into 
murderers, thieves and hooligans. The novelty in Amalrik’s memoirs towards other 
literary camp works depends on the fact that he depicts labor camps in the period of 
Brezhnev’s reign and not in their cruellest Stalin’s phase. The dissident stated that the 
attitude of common prisoners had changed (regarded by the authorities as “socially 
close” so far) towards political prisoners. The latter ones were treated then with respect 
and friendliness, and not like enemies before. There are two factors which are the most 
annoying to labor camp prisoners, namely hunger and the lack of love. It was high-
lighted that the labor camp conditions, power hierarchy, unique customs refl ect those 
at quasi-liberty.
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Amalrik did not also omit the description of massive harassment, which was fi red 
against him in order to make him emigrate. They wanted to prolong his camp sentence, 
thus he went on a 117-day hunger strike. He had undergone an artifi cial feeding, which 
reminded the most sophisticated tortures. Eventually, the labor camp sentence had been 
changed into exile. Since he did not want to repent and express his self-criticism in the 
Soviet press, he was threatened to be confi ned in a camp psychiatric hospital. After he 
had returned to Moscow he did not have a place to live and he could not fi nd a job. Ha-
ving felt a loop tightening more and more around his neck, he left his fatherland hoping 
all the time to come back.  

The conclusion of the book (Between the Soviet Utopia and the West Delusion 
– Andrei Amalrik’s publicism) concentrates on Russian dissident journalistic works 
compiled into two volumes: Articles and Letters and The USSR and The West in One 
Boat.  Amalrik presented here e.g. such issues as an artist versus totalitarian authority, 
Russia versus the West, ideologies in the Soviet society or summing up the actions of 
Dissident Movement. 

Amalrik criticised the attitude of those writers (An Open Letter to Anatoly Kuznet-
sov) who having decided to leave for the West and stay there permanently, chose (like 
Kuznetsov) the cooperation with the KGB. According to the Russian dissident, they 
gained in such a way only the lower stadium of liberation from violence, namely the 
outer freedom, hence the real freedom – the inner one – remains beyond their reach. 

There is a live tradition in the Russian journalism referring to considerations of 
mutual relationship between Russia and the West. Amalrik belongs to such a tradition. 
Critically he evaluates exulting “relaxation” in times of Brezhnev’s reign. Moreover, 
he regards the USA policy as submission towards the USSR. He notices that the advan-
tages of relaxation policy are gained only by the Soviet authorities. Thanks to the help 
of the West, it fi lls in enormous gaps in the economy, not refraining from the armaments 
race and not caring at all for human rights.

A distinction made by Amalrik between an ideology, science and religion turned out 
to be gripping. According to the dissident, the communist ideology, which was viewed 
for a long time as the only possible one, is dying. At the same time it began to lack 
“a catechism of faith”, and the communism itself was fading away and began to col-
lapse. As a result a multitude and diversity of ideologies might come into being, which 
the society could fall back on. The publicist made a thorough overview of marxism, 
liberalism and nationalism in particular.

The book Andrei Amalrik and Russian Dissident Movement features further times 
of Human Rights Movement (after he had emigrated and after his death) It has been 
mentioned that in the post-Perestroika period this movement was discredited and is 
frequently unfairly underappreciated. However, in fact it was prolonged in such organi-
zations and associations like “Memorial” or Amnesty International. 

The fi gure of Amalrik himself, the fi rst man to make a contact with foreign corre-
spondents accredited in Moscow has been shown against a background of other dissi-
dents legacy. All in all, a huge role of Russian literature awakening the nation’s con-
sciousness has been highlighted. 
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