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Obraz kobiety 
w Opowiadaniach kołymskich Warłama Szałamowa

Utwory prozatorskie Warłama Tichonowicza Szałamowa1 (1907–1982) stanowią 
niezwykle cenny i oryginalny wkład w historię literatury rosyjskiej XX wieku2. Wśród 
nich na szczególną uwagę badaczy wydają się zasługiwać: Wiszera. Antypowieść 
(Вишера. Антироман, wyd. pol. 2000), autobiografi a pisarza Bez powrotu (Без 
возвращения, wyd. pol. 1996) oraz Opowiadania kołymskie (Колымские рассказы, 
wyd. pol. 1991). Cechą znamienną tych wszystkich tekstów jest nieustanna próba 
rozliczenia się pisarza z ponurą i tragiczną przeszłością łagrową, która wywarła 
niezatarte piętno na jego psychice i przysporzyła mu wielu problemów w dalszym 
życiu3. Paradoksalnie jednak, umożliwiła mu dogłębną analizę totalitarnych podstaw 
sytemu komunistycznego w Związku Radzieckim i przedstawienie ich w swoich 
utworach. Jak zauważa Anna Raźny, 

naczelnym zadaniem swej twórczości czyni pisarz służbę prawdzie. Prawdzie podpo-
rządkowane są wszystkie funkcje jego opowiadań i szkiców. Ona też odkrywa istotę 
wartości duchowych, głównie zaś etycznych, przeciw którym występuje nie tylko Gułag, 
ale również cały system komunistyczny. Poprzez służbę prawdzie pisarz wskazuje również 
na podstawowy, transcendentny wymiar istnienia ludzkiego, zakwestionowany przez 
totalitaryzm komunistyczny4. 

1 Szczegółowa biografi a pisarza i wykaz jego prac: A. Raźny, Warłam Szałamow, [w:] Emigracja 
i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, red. L. Suchanek, seria: Rosyjska Literatura 
Emigracyjna (nr 1), Wydawnictwo Universitas, Kraków 1993, s. 386–389; W. Szałamow, Bez powrotu, 
Wyd. Marabut, Gdańsk 1996; F. Apanowicz, „Nowa proza” Warłama Szałamowa, Wyd. Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 1996; A. Raźny, Literatura wobec zniewolenia totalitarnego. Warłama Szałamowa 
świadectwo prawdy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 127, przypis nr 7.

2 Zarys problematyki: Historia literatury rosyjskiej XX w., red. A. Drawicz, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2002; M. Heller, Świat obozów koncentracyjnych a literatura sowiecka, 
YMCA-Press, 1981.

3 Między innymi: kłopoty z publikacją swoich dzieł, niezrozumienie działalności pisarskiej ze 
strony pierwszej żony, Galiny Gudź. Zob. także A. Raźny, Literatura wobec..., s. 127, przypis nr 14.

4 A. Raźny, Literatura wobec..., s. 11–12.
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Komunistyczny system totalitarny był oparty na zniewoleniu jednostki, w sen-
sie zarówno ideologiczno-moralnym, jak i fi zycznym. Wyrazicielem tej ostatniej 
formy represji były łagry GUŁ-agu (Главное Управление Лагерей) i ich wieloletnie 
funkcjonowanie w niemal niezmienionej formie5. 

Radziecki obóz koncentracyjny stanowi od początku symbol zniewolenia człowieka 
w sferze pracy i jednocześnie w sferze ducha. Zniewolenie doprowadza do jaskrawej 
dehumanizacji świata ludzkiego, zaś samego człowieka do bycia przedmiotem. Celem tej 
transformacji człowieka jest wymuszenie na nim akceptacji nowego systemu6. 

To właśnie o zniewoleniu fi zycznym i psychicznym, „reedukacji” poprzez 
przymusową, wielogodzinną i wyczerpującą pracę, traktują Opowiadania kołymskie. 
We wstępie do autobiografi i Bez powrotu można przeczytać: 

Nazwisko Szałamowa jest kojarzone przede wszystkim z Opowiadaniami kołymskimi. 
Niewątpliwie słusznie. Jest to dzieło jego życia, jakże trudnego i pełnego udręki, wiodącego 
przez wszystkie chyba kręgi piekła sowieckiej rzeczywistości. Bez surowej, wstrząsającej 
prozy Szałamowa, obraz losu człowieka w XX stuleciu byłby co najmniej niepełny7.

Zgadza się z nim Franciszek Apanowicz, podkreślając bezkompromisowość 
opisu warunków łagrowych8. Juliusz Baczyński, w słowie Od tłumacza do pierw-
szego pełnego polskiego wydania Opowiadań kołymskich, uzupełnia powyższe 
stwierdzenia przejmującym opisem chorób, głodu i śmierci w poniżających wa-
runkach łagrowych9. Podobnie skrajne relacje przytacza inny więzień GUŁ-agu, 
Janusz Markowicz Bardach (1919–2002) w książce Człowiek człowiekowi wilkiem. 
Przeżyłem Gułag (Man is Wolf to Man. Surviving the Gulag), opisując akty kaniba-
lizmu wśród więźniów10. Taki sam obraz obozów sowieckich przedstawia polska 
literatura, nade wszystko głośna powieść Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny 
świat, a także wspomnienia i relacje byłych więźniów. 

Dotychczasowe rozważania na temat Opowiadań kołymskich mogą podsu-
mować uwagi Anny Raźny, która pisze, że „Opowiadania kołymskie (Kołymskije 
rasskazy) Warłama Szałamowa stanowią najcenniejszą pozycję w rosyjskiej litera-
turze obozowej. Uzyskały ją dzięki indywidualnej poetyce i specyfi cznej autonomii 
literackiej, a także dzięki wewnętrznemu sensowi budowanemu na rzeczywistości 
historycznej oraz indywidualnych losach egzystencji ludzkiej”11.

5 Szerzej na temat łagrów GUŁ-agu zob. Łagry – przewodnik encyklopedyczny, red. N. Ochotin 
i A. Rogiński, Memoriał, Warszawa–Moskwa 1998.

6 A. Raźny, Świat Kołymy, [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej..., s. 142.
7 Od Wydawcy, [w:] W. Szałamow, Bez powrotu, Wyd. Marabut, Gdańsk 1996, s. 7.
8 F. Apanowicz, „Nowa proza” Warłama Szałamowa..., s. 55.
9 J. Baczyński, Od tłumacza, [w:] W. Szałamow, Opowiadania kołymskie, Wyd. Atest, Gdańsk 

1991, s. VI.
10 J. Bardach, Człowiek człowiekowi wilkiem. Przeżyłem Gułag, Wydawnictwo Literackie, Kraków 

2002, s. 256.
11 A. Raźny, Świat Kołymy, [w:] Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej..., s. 135.
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Większość Opowiadań... jest poświęcona opisom miejsc i sytuacji (często 
drastycznych i wstrząsających), a ich głównymi bohaterami są więźniowie. W nie-
których jednak przypadkach, jak na przykład w opowiadaniach: Deszcz (Дождь), 
Ciocia Pola (Тетя Поля) czy Trędowaci (Пораженные), pierwszo- lub drugopla-
nowe role odgrywają postacie kobiece, prezentujące wartości bądź antywartości 
istotne dla aksjologicznego wymiaru życia ludzkiego. W większości przypadków 
łagry GUŁ-agu, panująca w nich atmosfera i swoista „obyczajowość” przyczyniały 
się do błyskawicznej degradacji społecznej, a nade wszystko moralno-obyczajowej 
kobiet. Jak się wydaje, proces ten postępował u nich znacznie szybciej niż u męż-
czyzn. Anne Applebaum pisze wprawdzie, że w niektórych przypadkach dało się 
zauważyć kobiecą solidarność w działaniu12, jednakże większość kobiet ulegała 
demoralizującemu wpływowi łagrowego otoczenia. Był on nie tylko tolerowany 
przez władze GUŁ-agu, ale nade wszystko przewidziany jako ważny instrument 
oddziaływania na wszystkich więźniów w procesie ich pieriekowki, wpisanej w pro-
ces kształtowania homo sovieticusa. 

Wśród ocalałych z obozów więźniów płci przeciwnej przeważa jednak pogląd odmienny; 
ich zdaniem kobiety znacznie szybciej degradowały się moralnie. Płeć dawała im niepo-
równanie większe możliwości uzyskania lepszej, lżejszej pracy i wyżej pozycji w obozowej 
hierarchii; w rezultacie w ciężkich warunkach traciły godność i sprzeniewierzały się 
elementarnym normom przyzwoitości13. 

To z kolei prowadziło do stopniowej przemiany kobiety w łagrowego homo 
sovieticusa, który za cenę przeżycia w łagrze, pozbywał się tradycyjnych atrybutów 
kobiecości i związanych z nimi takich ról, jak macierzyństwo i takich postaw, jak 
okazywanie współczucia czy miłości. Cielesność i uroda kobiet stawały się swoistą 
„kartą przetargową” w osobistych relacjach z administracją łagrową czy wysoko 
postawionymi w hierarchii więziennej urkami. Ten właśnie aspekt kulturowy stanowi 
przedmiot badań literatury łagrowej. Należy jednakże zaznaczyć, że pokazuje ona, 
iż były wśród kobiet-więźniarek również takie osoby, które swoją wysoką pozycję 
zawodową (lekarz łagrowy, personel administracyjny) starały się wykorzystać dla 
ratowania więźniów lub poprawy ich losu. Były również wśród szeregowych więź-
niarek takie, które stawiały czoła degradującemu mechanizmowi i zachowywały 
swoją godność oraz wierność wysokim wartościom. 

Pojawiające się w niektórych Opowiadaniach... postacie kobiet poprzez swoje 
zachowania i prezentowane postawy moralno-etyczne pokazują, że nawet w tak 
zdehumanizowanym i zdegenerowanym świecie GUŁ-agu jest możliwe utrzyma-
nie własnego statusu ontycznego, przejawiającego się zarówno w trosce o własną 
godność i okazywaniu wrażliwości na krzywdę ludzką, jak i kulturowych oraz 
społecznych relacjach obozowego kolektywu. Szałamow podkreśla, że łagier był 
dla więźniów próbą wytrzymałości psychicznej i moralnej, której, niestety, więk-

12 A. Applebaum, GUŁAG, Świat Książki, Warszawa 2005, s. 296–297.
13 Ibidem, s. 297.
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szość nie sprostała14. Kobiety nie stanowiły wśród nich odrębnej grupy. Jednakże 
te, które nie uległy pieriekowce, odgrywały ważną rolę, często wręcz symboliczną, 
wiążącą się z zachowaniem pamięci o wysokich wartościach. 

Dla więźniów obozów kołymskich jedną z niewielu pociech w monotonnej 
i ciężkiej codzienności była nadzieja15. W swoim wymiarze aksjologicznym dawała 
im szansę przetrzymania kolejnego roboczego dnia oraz możliwość spojrzenia 
z odrobiną optymizmu w przyszłość na tyle, na ile to możliwe w warunkach 
łagrowych. Była to nadzieja uzyskująca w owym „innym świecie” wymiar meta-
fi zyczny, o którym mówi fi lozofi a personalizmu chrześcijańskiego. Zgodnie z tą 
fi lozofi ą nadzieja jest tajemnicą, w której dokonuje się akceptacja sensu istnienia 
na poziomie duchowym podważającym zależność od wymiaru historycznego 
i ideowo-społecznego. Gabriel Marcel ujmuje sens nadziei metafi zycznej w prosty 
sposób: „jest rzeczą oczywistą, że w nadziei istnieje coś, co nieskończenie prze-
wyższa akceptację, ściślej zaś można by powiedzieć, że jest ona nieakceptacją, lecz 
nieakceptacją pozytywną, i tym różni się od buntu”16. W tym samym duchu Józef 
Tischner w książce Świat ludzkiej nadziei pisze: „Im żywsza nadzieja, tym bardziej 
spontanicznie rozwija się jej skok ku jutru, tym słabsze jest w niej doświadczenie 
zła aktualnie gnębiącego człowieka. W nadziei istnienie zła jest pozorem istnienia; 
zło jest przemijające, przypadkowe, całkiem kruche”17. Dodaje też, że „poprzez do-
świadczenie nadziei i doświadczenie tragiczności odsłaniają się nie tylko te wartości, 
które mogą być urzeczywistnione w świecie, lecz także odsłaniam się ja sam j a k o 
w a r t o ś ć . Doświadczając nadziei, człowiek doświadcza siebie jako wartości”18. 

Na taki sens nadziei wskazuje kobieta w opowiadaniu Szałamowa Deszcz, po-
zdrawiająca więźniów pracujących w wykopie i przypominająca im, że zachód słońca 
jest bliski. Staje się ona ontologicznym symbolem nadziei na bliski koniec kolejnego 
roboczego dnia, a tym samym wyrasta na symbol aksjologicznej wartości. Jej poja-
wienie się wywołuje radość wśród więźniów, co dodatkowo potwierdza powiązanie 
nadziei z optymistycznym nastrojem. Nie jest przy tym istotne, że była prostytutką 
– w opowiadaniu występuje bez imienia i nazwiska. Jak zauważa pisarz, ważna była 
sama jej obecność i fakt, że dostrzegła w pracujących więźniach istoty zasługujące na 
szacunek i potrzebujące wsparcia moralnego. Swoją postawą ta kobieta przypomina 
Sonię Marmieładową ze Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego. Jej świadomość 
ukierunkowana jest na dobro innych ludzi, które lokuje w nich nadzieja na inne życie.

14 В. Шаламов, Инженер Киселев, [w:] idem, Колымские рассказы, YMCA-Press, Париж 
1985, с. 336–337.

15 Szerzej na temat nadziei w ujęciu personalizmu chrześcijańskiego: J. Tischner, Świat ludzkiej 
nadziei, Znak, Kraków 1992; S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Archidiecezja 
Wrocławska, Wrocław 1986.

16 G. Marcel, Zarys fenomenologii i metafi zyki nadziei, [w:] idem, Homo viator. Wstęp do meta-
fi zyki nadziei, tłum. P. Lubicz, Warszawa 1984, s. 39.

17 J. Tischner, op. cit., s. 300.
18 Ibidem, s. 298.
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Bardzo pozytywny obraz kobiety można znaleźć w opowiadaniu Ciocia Pola, 
w którym tytułowa bohaterka, sprzątaczka u naczelnika łagru, w rzeczywistości 
pełni rolę szarej eminencji w jego rodzinie. Na co dzień nie miała styczności z po-
zostałymi więźniami, a jednak starała się, choć nie zawsze mogła, ulżyć ich losowi. 

Тетя Поля могла связаться – и действительно бралась устроить кого-либо из 
земляков-украинцев на легкую работу или включить в какой-нибудь список на 
освобождение. Помощь тети Поли своим землякам была весьма серьезной. Другим 
она не помoгала, разве только советом19. 

Jej skuteczność w niesieniu pomocy wynikała stąd, że była nieprzekupna, 
co zyskiwało jej sympatię rodziny naczelnika, a ponadto dowodziło jej mocnego 
charakteru i trwałości zasad etycznych, którymi się kierowała. Należy dodać, że 
w warunkach łagrowych takie cechy charakteru były niezwykle rzadkie i, jak po-
kazuje Szałamow, robiły wrażenie na władzach obozu. 

W sferze wartości pozwalających kobiecie zachować godność w GUŁ-agu 
były posiadane przez nią talenty artystyczne. Pisarz przedstawia takie przypadki, 
zwracając uwagę na uwięzione w łagrach albo na punktach tranzytowych (tzw. 
tranzytkach) kobiety, które walczyły o swoją godność, wykorzystując swoje natu-
ralne umiejętności, wrodzone lub wyuczone jeszcze na „wolności”, przed aresz-
towaniem. Talent, niezależnie od postaci, jaką przyjmował, stawał się sposobem 
ratowania kobiety, zapobiegał jej degradacji moralno-fi zycznej w łagrze. Tak było 
w przypadku uzdolnionej hafciarki Marusi Kriukowej, szyjącej dla prominentnych 
pracowników łagrowego szpitala i dyrektora „Dalstroju”. Jej zdolności w tym zakresie 
zostały zauważone i docenione, co przejawiało się w składaniu u niej poważnych 
zamówień i ochroną przed wysłaniem „etapem”. 

Маруся была великая рукодельница, мастерица вышивки –  на эти вышивки и жила 
марусина семья в Киото. На Колыме это уменье Маруси обнаружили начальники 
сразу. Ей никогда не платили за вышивки – либо принесут кусок хлеба, два куска 
сахара, папиросы – Маруся, впрочем, не научилась курить. И ручная вышивка 
чудной работы стоимостью в несколько сотен рублей оставалась в руках начальства. 
Услышав о способностях заключенной Крюковой, начальница санчасти положила 
Марусю в больницу, и с этого времени Маруся вышивала врaчихе. Когда пришла 
телефонограмма в совхоз, где Маруся работала, чтобы всех мастериц-рукодельниц 
направить попутной машиной в распоряжение... начальник лагеря спрятала Марусю 
– у женщины был большой заказ для мастерицы20. 

Takich przykładów ocalenia od śmierci dzięki umiejętnościom kobiet i za-
potrzebowaniu na owe umiejętności w historii łagrów GUŁ-agu (i nie tylko) było 
więcej. W tym miejscu wspomnieć należy chociażby opowiadania Zaklinacz węży 
(Заклинатель змей), Ból (Боль) czy Charakter pisma (Почерк). 

19 Ibidem.
20 В. Шаламов, Галстук, [w:] idem, Колымские рассказы, YMCA-Press, Париж 1985, с. 153.
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Jeszcze inny obraz kobiet, które uchronił od degradacji wysoki poziom inte-
lektualny, a także pozycja zawodowa i towarzyszące jej uzdolnienia, znaleźć można 
w opowiadaniu Kurs (Курсы) poświęconym relacji Szałamowa o tym, jak zdobywał 
wraz z grupą więźniów płci obojga wykształcenie medyczne w warunkach obozo-
wych. Ukończenie takiego przyspieszonego i skróconego do maksimum kursu dawało 
uprawnienia felczerskie i chroniło jego uczestników od ciężkich robót w kopalniach 
różnego typu i na budowach. Ponadto dawało pewną pracę, gdyż na Kołymie stale 
brakowało personelu medycznego. Niektóre przedmioty z zakresu medycyny spe-
cjalistycznej prowadziły kobiety, jak na przykład Olga Stiepanowna Siemieniak, 
była docent katedry terapii diagnostycznej Charkowskiego Instytutu Medycznego, 
a wykład z psychiatrii klinicznej prowadziła Anna Izrailewna Ponizowska. Obydwie 
bohaterki były szanowane nie tylko przez więźniów, ale również przez władze obozu. 

W Opowiadaniach... daje się zauważyć wyraźny podział kobiet na bohaterki 
pozytywne i negatywne. Ten drugi typ kobiet to te, które nie wytrzymywały reguł 
życia narzuconych przez GUŁ-ag, gdyż brakowało im moralnej siły do sprzeciwia-
nia się niepisanym prawom łagru. Jednym z opowiadań opisujących zagrożenia, 
jakie czyhały na kobiety w łagrze, jest Zielony prokurator (Зеленый прокурор). 
Tekst wskazuje na problem kobiet podążających w ślad za aresztowanym mężem 
i osiedlających się w różnych miastach, gdzie czekały na koniec wyroku małżon-
ka. Podróż była dla nich bardzo uciążliwa i pełna niebezpieczeństw, a na miejscu 
zesłania często okazywało się, że nie mają szans na jakiekolwiek zatrudnienie. 
Istotny był również fakt, że męża mogą przenieść „etapem” w inne miejsce oraz 
wydłużyć okres pobytu w łagrze. 

Приехавшие за мужьями жены обрекали себя на холод, на постоянные муки 
странствия за мужем, которого то и дело переводили куда-либо, и жене надо было 
бросать найденное с трудом место работы и ехать в края, где женщине ездить 
опасно, где она может подвергнуться насилию, грабежу, издевательству... Но и без 
путешествия каждую такую страдальницу ждали грубые ухаживания и пристава-
ния начальства, начиная от самого высокого и кончая каким-нибудь конвоиром, 
уже вошедшим во вкус колымской жизни21. 

To wszystko sprawiało, że niektóre kobiety (część z nich jednakże pozosta-
wała wierna swoim mężom do końca), po długim, nadaremnym oczekiwaniu 
szukały sobie nowego „męża” – w celu uniknięcia zaczepek (mężczyźni w łagro-
wej rzeczywistości szukali sobie obozowych „żon”, oczywiście tam, gdzie zostali 
wysłani „etapem”). I chociaż kobiety formalnie nie były uwięzione, jako żony 
skazanych na podstawie słynnego § 58, nie miały prawnej możliwości swobodnego 
przemieszczania się oraz otrzymywania i wysyłania ocenzurowanych paczek czy 
listów. Opowiadanie Marcel Proust (Марcель Пруст) zwraca uwagę czytelnika 
na zjawisko socjologiczne, bardzo często występujące w łagrach, jakim były 

21 В. Шаламов, Зеленый прокурор, [w:] idem, Колымские рассказы..., с. 438–439.
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obozowe małżeństwa22. Były one zawierane nie zawsze z miłości, a najczęściej 
z wyrachowania, pozwalały kobiecie „ustawić się” w łagrze na tyle, żeby dotrwać 
do końca wyroku. Kobiety płaciły za taką możliwość niekiedy bardzo wysoką 
cenę, w postaci silnej zależności osobistej od obozowego „męża” oraz ryzykowały 
zarażeniem się (jak w przypadku Toni i Niny Bogatyriew oraz krajacza chleba 
Złotnickiego) chorobami wenerycznymi. To z kolei powodowało obniżenie 
ich progu naturalnej kobiecej wrażliwości oraz niekiedy apatię i zobojętnienie, 
często występujące w psychice kobiet uwięzionych w łagrach. W nieco lepszej 
sytuacji znajdowały się wyjątkowo zgrabne i urodziwe kobiety, które mogły sobie 
pozwolić na względnie dobry dobór obozowego „męża”, wywodzącego się naj-
częściej z obozowego naczalstwa. Powab i uroda miały jednak też swoją drugą 
stronę – narażały je na ryzyko różnego rodzaju zaczepek i zmuszania do udziału 
w czynnościach seksualnych. Nie umiejąc się temu oprzeć, przeciwnie – prowo-
kując takie sytuacje, kobiety traciły nie tylko godność, ale również umiejętność 
odróżniania prawdziwego uczucia od hazardu prostytucji. Z personalistycznego 
punktu widzenia istotę takiej sytuacji ujmuje najlepiej fi lozofi a: „Człowiek jest 
osobą, więc jego miłość winna być przeżyciem personalnym. Dlatego miłości nie 
można ograniczać do sfery seksualizmu. Miłość nie sprowadza się do faktu «mieć», 
lecz wymaga odpowiedniej postawy człowieka, czyli jego «być». Normalnym 
ukoronowaniem miłości jest małżeństwo”23.

Skalę upadku moralno-fi zycznego kobiety w cyklu Opowiadań... może do-
kumentować utwór W izbie przyjęć (В приемном покое), w którym do łagrowego 
szpitala nie chcą przyjąć ze zdiagnozowaną gruźlicą Wali Gromowej, tzw. kobieto-
-mężczyzny (кобел), która w warunkach łagrowych miała pełnić rolę „partnera” 
seksualnego dla innej kobiety. Ta degradująca moralnie i fi zycznie kobietę funkcja 
stanowiła jeszcze jedno z szeregu wynaturzeń życia w łagrze. Dość drastyczne 
w swojej wymowie jest opowiadanie Trędowaci, poświęcone tragicznej miłości 
pozbawionych nadziei dwojga ludzi chorych na trąd, Siergieja Fiedorenki i pielęg-
niarki Szury Leszczyńskiej. W opowiadaniu tym uwidacznia się jedna z typowych 
cech Opowiadań kołymskich polegająca na drastycznym opisie jakiegoś wydarzenia 
w taki sposób, aby cała uwaga odbiorcy skupiła się właśnie na tym wydarzeniu. 

Прокаженные выбрали место, выгородили ложе, набросали на него одеял, матрасов, 
загородились бревнами от мира, конвоя, больницы, лепрозория и прожили вместе, 
как муж и жена, несколько дней, три дня, кажется [...]. Разобрали бревна, и в глу-
бине, не вставая лежали обнаженные оба прокаженных. Изуродованные темные 
руки Федоренко обнимали белое, блестящее тело Лещинской. Оба были пьяны24. 

22 Podobny kontekst można odnaleźć w opowiadaniu Łagrowe wesele (Лагерная свадьба) po-
święconym opisowi uroczystości weselnej Raisy Kolesniczenko.

23 S. Kowalczyk, Kim jest człowiek? Elementy antropologii, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna 
TUM, Wrocław 1992, s. 116–117.

24 В. Шаламов, Прoкаженные, [w:] idem, Колымские рассказы..., с. 629.
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Można stwierdzić, że do takich zachowań zarówno Fiedorenkę, jak i Leszczyńską 
skłonił całkowity brak nadziei na poprawę swego losu powodujący nieliczenie się 
z żadnymi konsekwencjami swojego postępowania. Upojenie alkoholowe i akt 
płciowy wydają się stanowić „ostateczne” dno ich egzystencji.

Kobieta ze świata błatniaków (Женщина блатного мира) to jeszcze jedno 
opowiadanie o degradacji kobiety w łagrze. Dotyczy ono negatywnej roli, jaką 
pełniły kobiety w błatniackim (złodziejskim) półświatku. Stanowi swoiste studium, 
wprowadzenie do szerokiej problematyki funkcjonowania kobiety w rzeczywistości 
łagrowej. Jego główną bohaterką jest złodziejka i zabójczyni Agłaja Demidowa, która 
przybywa do szpitala z gruźlicą płuc – jedną z najbardziej rozpowszechnionych 
chorób „kołymskich”. Na jej przykładzie pisarz opisuje stosunki, jakie panowały 
pomiędzy kobietami a błatniakami25. Opierały się one na podziale kobiet na dwie 
„podgrupy” korzystające z „prawa zwyczajowego” obowiązującego w tym środo-
wisku. Szałamow pisze: 

Блатной мир знает два разряда женщин: собственно воровок, чьей профессией 
являются кражи, как и у мужчин-блатарей, и проституток, подруг блатарей. 
Первая группа значительно меньше численностью, чем второя, и в кругу урка-
чей, считающих женщину существом низшего порядка, пользуется некоторым 
уважением – вынужденным признанием ее заслуг и деловых качеств. Обычно 
сожительница какого-либо вора (слово „вор”, „воровка” всё врема употребляется 
в смысле принадлежности к подземному ордену уркачей), воровка нередко учас-
твует в разработках планов краж, в самих кражах. Но в мужских „судьях чести” 
она участия не принимает. [...] Проститутки – вторая, большая группа женщин, 
связанная с блатным миром. Это известные подруги воров, добывающие для них 
средства к жизни. Само собой, проститутки участвуют, когда надо, и в кражах 
и в „наводках”, и в „стрёме”, и в укрывательстве и в сбыте кражденного, но полно-
правными членами „преступного мира” они вовсе не являются. Они – непременные 
участницы кутежей, но и мечтать не могут о „правилках” [...]26. 

Kobieta w półświatku przestępczym podlegała całkowitej degradacji moralno-
-fi zycznej, była lekceważona i bita, traktowana tylko jako obiekt seksualny, ewen-
tualnie jako narzędzie do planowanych przestępstw. Była ona całkowicie poddana 
woli mężczyzny-błatniaka, który nią gardził i w razie potrzeby mógł ją zabić. Nie 
spotka go jednak za to żadna kara, gdyż jest to dopuszczalne w ramach kodeksu 
błatniackiego. Co więcej, kobieta prostytutka nie mogła odmówić błatniakowi, gdyż 
mogła zostać za to surowo ukarana, podobnie jak za życie z nadzorcą baraku lub 
pracownikiem administracji łagrowej (była wtedy określana jako tzw. suka, przy 
czym nazywano tak też błatnych kolaborujących z władzą łagru). W przypadkach 
skrajnych taką kobietę mogło uratować tylko przeniesienie do innego obozu. 

25 Słowo to do dnia dzisiejszego funkcjonuje w gwarze więziennej i ma to samo znaczenie: 
Błatniak (hasło słownikowe), [w:] K. Stępniak i Z. Podgórzec, Słownik tajemnych gwar przestępczych, 
PULS, Londyn 1993, s. 42.

26 В. Шаламов, Женщина блатного мира, [w:] idem, Колымские рассказы..., с. 796–797.
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Jedynym rodzajem kobiet, które mogły liczyć na szacunek błatniaków i w ogóle 
całego półświatka przestępczego, była matka przestępcy. Była ona wychwalana 
w wierszach Siergieja Jesienina (1895–1925), jedynego ofi cjalnie uznanego przez 
błatniacki świat łagrowy poetę, przedstawiciela rosyjskiego imażynizmu. 

Есть одна – единственная женщина, которая не только ограждена от покушения 
на ее честь, но которая поставлена высоко на пьедестал. Женщина, которая поэ-
тизирована блатным миром, женщина, которая стала предметом лирики блатарей, 
героиней уголовного фольклора многих поколений. Эта женщина – мать вора27.

Ponadto, „На первый взгляд чувство вора к матери – как бы единственное 
человеческое, что сохранилось в его уродливых, искаженных чувствах”28. Był 
to jednak, jak pisze Szałamow, szacunek czysto iluzoryczny, pro forma, niezawie-
rający w sobie głębszych treści moralnych czy religijnych. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania na temat kobiet w łagrach GUŁ-
agu, należy stwierdzić, że w większości Opowiadań... mamy do czynienia z kobie-
tami zdegenerowanymi moralnie i fi zycznie, co było konsekwencją ideologizacji 
życia łagrowego, negującej wysokie wartości duchowe i etyczne (próby stworzenia 
Homososa) oraz panujących w nim warunków (bezprawie, korupcja, nadaktyw-
ność „elementu socjalnie bliskiego”, gwałty itd.). Ich sposób postępowania był 
ukierunkowany wyłącznie na przeżycie, pozbawiony elementów godnościowych 
i heroicznych. Pokazane są również takie kobiety, które wbrew ideologii komuni-
stycznej, obozowym normom społeczno-kulturowym oraz etycznym i obyczajowym 
zachowały wierność wartościom uniwersalnym i swemu powołaniu. Dzięki nim 
zachowały swoją godność i tożsamość osobową. Według Szałamowa, stanowiły one 
wprawdzie mniejszość, ale ich znaczenie było bardzo duże. Dzięki nim społeczność 
obozowa różnicowała postawy więźniów, określała dobro i zło. Przedstawiając je, 
pisarz sięga do dziewiętnastowiecznej rosyjskiej tradycji kulturowej, która utrwaliła 
pozytywne typy kobiet. Są to między innymi bohaterki Fiodora Dostojewskiego 
(Sonia Marmieładowa, Daria Raskolnikowa), Iwana Turgieniewa (Liza, Helena, 
Klara Milicz) czy tytułowe Rosyjskie kobiety (Русские женщины) z poematu Mikołaja 
Niekrasowa (1821–1877). Postawa tych ostatnich – żon dekabrystów – ich odwa-
ga w sytuacji zagrożenia, gotowość poświęcenia własnego życia dla ideałów oraz 
oddanie mężom sprawiły, że stały się one ikonami szlachetności kobiecej. Do nich 
też nawiązuje Szałamow, rysując pozytywne postawy kobiet w łagrze. Nawiązuje 
również do tych autorów literatury obozowej, którzy – jak Aleksander Sołżenicyn 
– problematykę kobiecą traktują jako nieodłączny element rzeczywistości obo-
zowej, stanowiącej obszar przyspieszonego procesu przemian antropologicznych 
ukierunkowanych na ukształtowanie homo sovieticusa. 

27 Ibidem, s. 805.
28 Ibidem, s. 805–806.
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Кaртина женщины в Kолымских рассказах Варлама Шаламова 
Резюме

В статье, на основе цикла Колымских рассказов Варлама Тихоновича Шаламова 
(1907–1982), представлен образ женщины и её порабощения в лагерях ГУЛага. 
В первой части дается информация о творчестве писателя, его отношении 
к коммунистическому режиму и лагерям, с особым учётом роли блатарей в среде 
зеков. Во второй части приводятся разные примеры изoбраженных писателем 
заключенных женщин – от женщин-врачей или рукодельниц до воровок и про-
ституток. Автор статьи подчеркивает указанный Шаламовым процесс деграда-
ции женщин в лагере. Лагерное порабощение женщины воспринимается как 
элемент антропологического эксперимента, ведущего к созданию нового типа 
человека – гомо советикуса. Подчеркивается, что писатель представляет также 
положительные образы героинь, благодаря которым можно было отделить добро 
от зла в лагере и не забывать о настоящей жизни. 


