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O DOJRZEWANIU DO MIŁOŚCI
WYZNANIE OJCA NIKOLAJA GARIN-MICHAJŁOWSKIEGO

Wyznanie ojca (Исповедь отца) Nikolaja Garin-Michajłowskiego to krótkie, ale 
pełne emocji opowiadanie poruszające temat rodzicielstwa i odpowiedzialności, jaką 
niesie ono z sobą. Narratorem jest ojciec dwóch malutkich synów, który opowiada histo-
rię emocjonalnego dojrzewania do swojej roli. To także historia dwóch miłości. Pierw-
szej – jeszcze zupełnie niedojrzałej, bezradnej, poszukującej, przytłoczonej nadmiarem 
oczekiwań i obowiązków, i drugiej – wolnej, niczym nie skrępowanej, świadomej. 
Ojciec skupia się na przekazaniu stanów emocjonalnych, jakie towarzyszyły mu, gdy 
wykształcały się jego relacje z dziećmi. Swoje wyznanie rozpoczyna, przytaczając tra-
giczną historię starszego syna. Jego życie, choć krótkie, stało się dla ojca niezapomnianą 
lekcją miłości.

Pierworodny syn, czarnooki Koka, był dzieckiem niezwykle płaczliwym: 

Представьте себе сперва грудного, затем двух и трёхлетнего тяжёлого мальчика с боль-
шой головой, брюнета, с чёрными глазками, которыми он в упор исподлобья вниматель-
но смотрит на вас. Это напряжённый, раздражённый, даже, может быть, злой или упрямо-
-капризный взгляд. Это вызов, взгляд, как бы говорящий: „А вот ничего же ты со мной не 
поделаешь!”1.

Ojciec rzeczywiście nie mógł wiele poradzić na płacz dziecka, który z czasem stał się 
jego obsesją. Z zapłakanym Koką nie radził sobie nikt, ani matka, ani niańka, ani ojciec, 
lecz ten ostatni postawił sobie za punkt honoru zbudowanie autorytetu u małego chłopca. 
Był tym bardziej zdeterminowany, że winę za wszelkie niepowodzenia składał na karb 
swoich nerwów, których opanować w żaden sposób nie potrafi ł. Przez nerwy uciekał 
od syna, unikał jego płaczu. Jednak przyczyna niepoprawnych relacji między ojcem 
a synem miała swoje źródło w jeszcze innym miejscu, a mianowicie w schematach spo-
łecznych, które narzucając ściśle określone role i zachowania, nie pozwalają rozwinąć 
się prawdziwym uczuciom. Społeczeństwo i tradycja przypisały ojcu rolę autorytetu, 

1  Wszystkie cytaty pochodzą z wydania: Н. Гарин-Михайловский, Детство Тёмы, Москва 2006,
s. 537–543.
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której bohater, z różnym skutkiem, próbuje sprostać. Każde niepowodzenie przynosi 
z sobą coraz większą frustrację. Jako autorytet nie ma wsparcia u nikogo, ani u żony, ani 
u opiekunki. Wręcz przeciwnie, oczekują one od niego umiejętności zaradzenia wszel-
kim problemom. Zdesperowany bohater próbuje różnych metod wychowawczych, ale 
działają one bardzo krótko. Stawianie do kąta czy zamykanie w pokoju jest dla Koki karą 
tak długo, jak długo stanowi nowość. Kiedy spowszednieje, nie przynosi już zamierzo-
nych skutków. Ojciec jest zaniepokojony tym, do czego potrafi  się posunąć, by uspokoić 
malca. Sytuacje, których wcześniej sobie nie wyobrażał, stają się rzeczywistością („Я не 
унижусь, конечно, до нескольких энергичных шлепков”), sprawiając, że jest coraz 
bardziej zagubiony w swojej roli. Właśnie zagubienie, bezradność i żal to uczucia, które 
najczęściej towarzyszą ojcu. Bohaterowi żal płaczącego syna, ale także samego siebie 
i swojej bezsilności. 

Ojciec, mimo że bez protestów przyjmuje rolę narzuconą mu przez otoczenie, ma 
jednak świadomość jej konsekwencji. Autorytet bardzo łatwo pomylić ze strachem. I to 
właśnie wykorzystuje niania, zajmując się maleńkim Koką: 

Мой авторитет установлен настолько, что раз, проходя, слышу нянин голос: 
 – А я папу позову! 
 – Няня, я вовсе не желаю быть пугалом своих детей: я запрещаю вам стращать ребёнка 

моим именем... 

Nie tylko autorytet i próby jego budowania stanowią ciężar dla ojca. Musi on stawić 
także czoło odpowiedzialności. I tu także samotnie staje na placu walki. Nie otrzymuje 
on należytego wparcia ze strony żony, która w ciężkich momentach, zupełnie bezradna, 
całą odpowiedzialność składa na barki męża. Jej postawa przepełniona jest protestem 
i bezsilnością zarazem. Nie ufa mężowi, ale sama też nie potrafi  poradzić sobie z rozka-
pryszonym dzieckiem („Весь её, жены, протест в том, что она не идёт за мной: как 
бы слагает ответственность на одного меня”). 

„О, я не боюсь ответственности!” – wyznaje ojciec. Jednak przyjęcie na siebie 
odpowiedzialności jest dla niego równoznaczne z zachowaniem autorytetu i dystansu do 
syna. Ma świadomość, że przybierając taką postawę, wiele traci w relacjach z pierwo-
rodnym. Pragnie, by te relacje układały się inaczej, ale przy wszelkich próbach zmiany 
widmo odpowiedzialności przytłacza go swoim ciężarem:

Я никогда не забуду этой подслушанной сцены. Этот порыв уйти от меня, этот бессиль-
ный протест малютки, сознание в нём неравенства борьбы со мной, великаном... Мне стало 
совестно, жаль его первой надорванной веры в свои силы. Мне захотелось вдруг быть не 
отцом его, а другом, который мог бы только любить, не неся ответственности за его воспи-
тание. Но эта ответственность...

Niezwykle interesujący jest fakt, że w wyznaniu odpowiedzialność pojawia się je-
dynie w kontekście wychowania, a nie śmierci syna. Za śmierć ojciec nie ponosi odpo-
wiedzialności, co więcej, nie obwinia o nią nikogo oprócz losu. A jest kogo obwiniać. 
Koka mógłby żyć, gdyby nie fatalna w skutkach decyzja o zarażeniu go odrą. Za radą 
lekarza rodzice pełni dobrej woli postanawiają wywołać u syna chorobę. Ojciec nie kwe-
stionuje poprawności tej decyzji. Ani razu nie nazywa jej złym krokiem. Nie obwinia 
lekarza, siebie, żony, nie obwinia nawet małego Wołodii, który przyniósł chorobę do 
domu. Winny jest jedynie los. Chociaż nawet tu bezpośrednio nie pojawia się kontekst 



O dojrzewaniu do miłości 171

winy. „Дальнейшим, впрочем, моим воспитательным опытам положила конец сама 
судьба” – wyznaje. I na tym koniec. Nie narzeka na przeznaczenie, nie oskarża go. To 
nie tyle pogodzenie się z losem, ile zupełny stoicyzm wobec śmierci syna. Śmierć dzie-
cka traktuje jak coś, na co nie miał wpływu. Prawdziwego nieszczęścia dopatruje się 
w tym, że nie sprostał roli ojca. Wybierając drogę autorytetu i odpowiedzialności, za-
przepaścił to, co udało mu się osiągnąć podczas wychowywania drugiego syna – miłość 
i wzajemne zrozumienie.

Jeszcze jedna rzecz jest niezwykła w opowiadaniu ojca. Wszystko to, co wiąże się 
ze śmiercią, jest pogodne, radosne, spokojne. Jest zupełnym zaprzeczeniem pełnej pła-
czu powszedniości. Śmierć przychodzi od Wołodii, ukochanego kuzyna Koki. Rodzice 
prowadzą go do chorego bez cienia wątpliwości, a nawet z radością. Początek ostatniej 
drogi chłopca jest przepełniony szczęściem, jakiego nieustannie brakowało w jego krót-
kim życiu:

Мы так и повели его и, Боже мой, какое бесконечное счастье было на его лице! И все 
трое мы шли такие весёлые, счастливые и, если бы нам сказали тогда, что мы ведём этого 
малютку с большим любящим сердцем на смерть...

Moment śmierci Koki także cechuje pogodny nastrój. Przemawia przez niego nie-
zwykły spokój mijającego dnia: 

Мы жили тогда для него на даче у моря. Тихий спокойный догорал день, золотилось 
море. Последний ветерок едва шевелил деревья, и они, словно вздыхая от избытка счастья, 
ещё сильнее подчёркивали красоту земли и моря. Над окном пела какая-то птичка, точно 
прощаясь, выкрикивая нежно-нежно какую-то чудную ласку. 

Tej sielankowej, spokojnej atmosferze poddają się też ludzie:

Коке было почти три года (…). Он так сознательно, так грустно смотрел своими чёрны-
ми глазками, положив головку на моё плечо. Он тихо, как птичка, если можно это назвать 
пением, запел: 

    Папа хороший, 
    Мама хорошая, 
    Я хороший, 
    И птичка хо... 

Он не кончил своей песенки: он так и уснул у меня на плече своим вечным сном, тихий, 
задумчивый, среди огней догорающего дня, вспыхнувшего моря, вечерних ароматов сада... 
Птичка смолкла и, вспорхнув, утонула в небе... 

Мы стояли неподвижные, осиротелые, я с дорогой ношей на плечах, с ужасным сознани-
ем непоправимости.

Cała scena zdaje się nierealna, odległa jak sen, nierzeczywista. Śmierć Koki kontra-
stuje z jego życiem. Jest cicha i pokorna. Bez łez. Bez płaczu. Koka umiera w ramionach 
swojego ojca. To właśnie z nim chce być w tej chwili. U niego szuka oparcia. Jednak 
ojciec nie dostrzeże tego, nie uświadomi sobie, że mimo wszystko stał się dla maleńkie-
go syna pewnego rodzaju autorytetem, osobą godną zaufania, potrzebną. Nie zda sobie 
sprawy z tego, że poniekąd sprawdził się w swojej roli. 

Warto zwrócić uwagę na to, że paradoksalnie scena śmierci Koki w swoim nastro-
ju przypomina nieliczne momenty, w których ojciec zaznawał szczęścia w obecności 
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chłopca. Jest ona powtórzeniem wcześniejszych obrazów, kiedy to małe gesty zaufania, 
nagła czułość i tkliwość syna w stosunku do ojca przynosiły poczucie więzi i miłości. 
Maleńki Koka w przypływie dobrego nastroju przytulał się ufnie do ojca, tak jak wtedy, 
kiedy odszedł wraz z zachodzącym słońcem: 

А если мальчик в духе, и глаза его искрятся тихо, удовлетворённо, и если тогда он вдруг 
подойдёт к вам, и доверчиво, приложив головку к вашему рукаву, спросит, довольный и лас-
ковый: „А так можешь?” и покажет вам какой-нибудь несложный жест своей маленькой руч-
кой, – вам и совсем жаль его станет, и вы почувствуете, что и он вас и вы его очень и очень 
любите.

Po opisie śmierci Koki ojciec mówi o swoich uczuciach. Przytacza je w takiej formie, 
w jakiej zapewne przemknęły one przez jego myśli zaraz po śmierci syna. Daje w nich 
wyraz żalu z powodu niespełnionego rodzicielstwa:

Кому нужно теперь моё убеждение, что ему же на пользу я действовал? И где эта польза?! 
Этот крошка приходил сюда, на землю, чтобы спеть свою маленькую, очень коротенькую 

песенку любви. Ты мог этому певцу дать всё счастье, – оно от тебя зависело. Ты дал ему? 
Ты отнял у него это счастье. За отнятое счастье мстят... Чем он отомстил тебе? Он пел, он 

умер с песней любви к тебе – он, маленький страдалец, который спит теперь вечным сном 
на твоём плече!

Wszystkie wysiłki i starania poszły na marne. Ojciec uświadamia sobie, że nie tego 
oczekiwał od niego maleńki syn, że nie na tym miało polegać jego rodzicielstwo. „Ты 
отнял у него это счастье” – zarzuca sobie. Tym szczęściem miało być okazanie miłości 
maleńkiemu płaczliwemu synowi. Ojciec mógł je osiągnąć, odsuwając na bok autorytet 
i zastępując go spokojem, wyrozumiałością i cierpliwością. W ten sposób postępował 
z Koką jego rówieśnik, maleńki Wołodia, którego zachowanie przy kapryśnym malcu 
ojciec przeciwstawia swojemu:

А когда капризы его всё-таки настигали, Володя трогательно-нежно ухаживал за ним 
и всё стоял около него, терпеливый, и с болью и лаской смотрел ему в глазки. И Кока смот-
рел на него пытливо, любяще, продолжая выть и выть, и всё растирал слёзы, мешавшие ему 
смотреть на своего Володю.

Przy Wołodii Koka prawie w ogóle nie płacze, jest dzieckiem radosnym i pełnym 
szczęścia. Takim, jakim zawsze pragnął widzieć go jego ojciec. 

Śmierć pierworodnego syna i niemożliwość naprawienia błędów wychowawczych 
sprawiła, że ojciec zupełnie inaczej ukształtował swoje relacje z młodszym synem. Stały 
się one całkowitym zaprzeczeniem wcześniej obranej przez niego drogi. Nie liczy się tu 
już autorytet. Dominuje miłość i cierpliwość. Swoje relacje z młodszym synem ojciec 
porównuje do relacji między Koką a Wołodią i jest szczęśliwy, że zajmuje takie miejsce 
w jego życiu:

Гаря мог плакать, – и он плакал, видел Бог как, и видел Бог, как не раздражались больше 
мои нервы. О, я научился владеть ими. Они не смели раздражаться больше. И когда я под-
ходил к нему, у меня не было больше мысли об авторитете: я только страдал и любил, как 
любил Коку его двоюродный брат, терпеливый Володя. Он, Гаря, мог смотреть на меня с бе-
шенством, с раздражением. Но он не смотрел так: он смотрел так, как Кока когда-то смотрел 
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на Володю, растирая слёзы, чтобы видеть меня, и выл, и выл мне тоскливую песню своего 
больного тела, своих больных нервов. 

Нет, ни с кем маленькому Гаре не плакалось так легко, как со мной, сидя в кресле, у меня 
на коленях и смотря мне в глаза. 

Wydawałoby się, że tym opisem ojciec, który przecież przyznaje się do błędów w re-
lacjach z pierworodnym, powinien zakończyć swoją historię. Tu jednak czytelnika czeka 
zaskoczenie. Ojciec przystępuje do opisu codziennego życia młodszego syna. Fragment 
ten zupełnie zaburza schemat wyznania. Smutna historia krótkiego i niespełnionego 
życia Koki zostaje zastąpiona przez banalne opowiadanie, którego wydźwięk można 
podsumować równie banalnym stwierdzeniem, że Garia jest synem wprost idealnym 
i takie też są jego relacje z ojcem. Zupełnej zmianie ulega tok narracji. Po przesiąknię-
tym bólem wyznaniu ojciec w niezrozumiały i drastyczny sposób przechodzi do pełnego 
pochwał opisu codzienności Garii. Jeden i drugi fragment oddziela tylko jedno zdanie: 
„Теперь моему мальчугану уже пять лет”. Czytelnik dowiaduje się, że Garia już nie 
płacze, że jest zdrowy, wesoły, silny, że ma bonę Niemkę i dokonał niezwykłych postę-
pów w nauce języka niemieckiego. Ojciec opisuje swoje relacje z synem, przytaczając 
barwnie i szczegółowo powszednie, mało znaczące wydarzenia. Fragment ten ma na 
celu między innymi udowodnienie prawdziwości stwierdzenia: „Но больше всех он 
всё-таки любит меня”. W tej części utworu daje się odczuć także dumę, która przema-
wia przez ojca, dumę z syna i z relacji, jakie z nim zbudował. Ten odbiegający od reszty 
utworu fragment z pozoru dotyczący syna, ojciec poświęca wyłącznie sobie. Opowiada-
jąc w samych superlatywach o swoim nowym rodzicielstwie, pragnie w oczach innych 
(ale przede wszystkim swoich) zyskać odkupienie winy. Opis sielankowego życia ma na 
celu zagłuszenie sumienia, wyciszenie go, uspokojenie. Bo ojciec mimo wszystko spo-
koju sumienia nie uzyskał. Do beztroskiego, powszedniego życia ciągle przenika obraz 
pierworodnego syna:

Когда Гаря плакал так же, бывало, как тот, которого уже не было больше с нами, я не 
Гарю слышал, – я слышал того, по ком болело так сердце. Слышать его опять в своём доме, 
слышать и казниться, слышать и искупать свою вину – не было большего для меня удовлет-
ворения.

Od tego obrazu ojciec nigdy się nie uwolni. To brzemię, którego nigdy nie zrzuci. 
„Он никуда не ушёл, он здесь, у тебя на плече...” – napisze, opisując śmierć syna. 
Koka rzeczywiście nigdzie nie odszedł. Na zawsze pozostanie w umyśle i sercu swojego 
ojca. 

Utwór nie bez przyczyny nosi tytuł Wyznanie ojca. To właśnie ojciec jest jego cen-
tralną osią. Opowiadając o relacjach z dziećmi, skupia się jedynie na sobie. Liczą się 
tylko jego uczucia. Co więcej, w ciągu całego toku narracyjnego ani razu nie zwraca 
się ani do potencjalnego czytelnika, na którego opinii powinno mu przecież zależeć, ani 
do nieżyjącego syna, ani nawet do Boga czy losu. Zwroty skierowane do syna nadały-
by wyznaniu charakter intymnego dialogu ojca z przeszłością. Tekst stałby się bardziej 
rozrachunkowy, rozliczeniowy, a tragedia ojca bardziej wyeksponowana. Znalazłoby się 
wtedy zapewne miejsce na prośbę o wybaczenie czy zwykłe „przepraszam” skierowane 
do syna, którego zabrakło w utworze. Zwroty do Stwórcy czy losu w wyznaniach są 
najczęściej wyznacznikiem buntu bohatera, wskazują na brak zgody na to, co się wyda-
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rzyło, a ojciec zdążył już przynajmniej częściowo pogodzić się ze swoim życiem. Na po-
godzenie się z przeszłością mają wpływ przede wszystkim poprawne relacje z młodszym 
synem. Bohater jest teraz osobą o wiele bardziej cierpliwą i odporną na kaprysy dziecka. 
Szczęście, które daje Garii, staje się dla niego swojego rodzaju odkupieniem win wobec 
młodszego syna. „(…) это был чудный огонь счастливой детской души, – он прони-
кал в моё сердце, будил его, заставлял биться счастьем, радостью искупления, за-
ставлял забывать нежный упрёк печальных чёрных глазок того, который спел уже 
свою песенку любви” – wyznaje. Mały Koka nauczył ojca, że odpowiedzialność nie 
wyklucza miłości, autorytet nie niszczy przywiązania. Wyznanie ojca to historia ewolu-
cji uczuć, historia dojrzewania do nowej roli, jaką życie postawiło przed bohaterem. To 
wreszcie historia dwóch różnych miłości, tej zdominowanej przez obowiązki i normy 
społeczne oraz tej swobodnej, wyzwolonej, ale jednocześnie odpowiedzialnej. Miłości, 
o której św. Augustyn mówił: Dilige et quod vis fac. 

Мария Малевска

О готовности к любви. Исповедь отца Николая Гарина-Михайловского

Резюме

Исповедь отца – это рассказ об отцовстве и ответственности, возлагающейся на отца, когда 
рождается ребенок. Героем произведения является отец двух сыновей, который рассказывает
о пройденном ими пути к сознательному отцовству. Это также история двух разных чувств, двух 
разных любвей. Любовь к первородному, преждевременно скончавшемуся сыну заглушается 
сознанием ответственности и авторитетом, которого ожидает от отца общественное мнение.
Из-за этого связь между отцом и сыном является неполной. Любовь к младшему сыну исправляет 
ошибки первого чувства. Это любовь зрелая, сознательная, в первую очередь свободная
и неограниченная, но всё-таки ответственная. Любовь к младшему сыну – это своего рода 
искупление вины отца перед старшим ребенком. Она успокаивает совесть и приносит ему 
заслуженное счастье.


