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DYSYDENCI I LITERATURA 
(ANDRIEJA AMALRIKA WALKA Z IDEOLOGIĄ)

W stworzonym i upowszechnionym przez Profesora Lucjana Suchanka pojęciu „emi- 
grantologia” mieści się obszerna wiedza o emigracji rosyjskiej, dziełach emigracyj
nych, ich relacji do utworów powstających w metropolii, ugrupowaniach politycznych 
w łonie diaspory -  by wymienić tylko najważniejsze składowe tego tematu. W nieco 
węższym terminie „literatura emigracyjna” uczony krakowski zamieszcza także „lite
raturę dysydencką”1. Przez tę ostatnią rozumieć będziemy w znaczeniu węższym dzieła 
(zarówno beletrystyczne, jak i publicystyczne) tworzone przez dysydentów; w znacze
niu szerszym zaś -  wszelkie utwory, w których osnowie tkwi sprzeciw wobec reżimu 
totalitarnego w wersji komunistycznej.

Wielu dysydentów rosyjskich łączyło przy tym działalność w obronie praw człowieka 
(podpisy składane w obronie represjonowanych, demonstracje, pomoc więźniom sumie
nia...) z aktywnością twórczą. Należą do nich m.in. Aleksander Sołżenicyn, o którym 
Lucjan Suchanek napisał, iż

„...już za życia uznany przez wielu za klasyka, wszedł na trwałe do literatury rosyjskiej, zajmując 
miejsce obok najwybitniejszych je j przedstawicieli, którzy potrafili dostrzec, opisać i zanalizować 
typowe zjawiska i palące problemy, nazywane niekiedy jakże trafnie «przeklętymi»”2.

Do tej grupy zaliczyć należy z całą pewnością Władimira Bukowskiego, bo, jak 
twierdzi Anna Raźny:

„...wcześniej zyskał sławę dysydenta działającego w obronie praw człowieka w Związku Ra
dzieckim, później zaś dopiero publicysty i pisarza wydawanego na Zachodzie i z przymusu 
wiodącego tam życie emigranta”3.

1 L. Suchanek, Świadkowie, oskarżyciele, sprzymierzeńcy i  obrońcy. O postawach pisarzy rosyjskich 
[w:] Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, red. L. Suchanek, Kraków 1996, 
s. 9-67.

2 L. Suchanek, Aleksander Sołżenicyn. Pisarz i  publicysta, Kraków 1994, s. 7.
3 A. Raźny, Zwycięstwo niepokornego. Twórczość Władimira Bukowskiego [w:] Dać świadectwo praw

dzie, op.cit., s. 201.
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Również Władimir Maksimow to pisarz -  dysydent; nie przybiera on w swoich wy
powiedziach tonu proroka, obcy jest mu mesjanistyczny akcent, choć w swoim dążeniu 
do szczerości i prawdy był nieustępliwy4.

Jak wynika choćby z przytoczonych powyżej przykładów, pisarz rosyjski w dobie 
totalitaryzmu pozostawał nie tylko twórcą -  artystą: w walce o prawdę i przywrócenie 
pojęciom właściwego im miejsca w hierarchii pojęć, musiał też być nauczycielem, 
sędzią, prorokiem i obrońcą godności. Sama literatura zaś, wcześniej niż przekazy 
historyczne, dała świadectwo tragedii, jaka rozegrała się w wieku XX na terenie Kraju 
Rad. Literatura jako pierwsza stała się dowodem, świadczącym przeciw komunizmowi 
i utopijnym marzeniom pochłaniającym miliony ofiar. Słowo zaczęło więc być jednym 
z najgroźniejszych wrogów bolszewizmu. Potwierdzeniem tej tezy niech będzie odpo
wiedni fragment z Notatek dysydenta (Записки диссидента):

„Władza zniszczyła wiele ludzkich pojęć, a obowiązkiem dysydentów stało się ich odrodzenie 
(...) Zastanawiając się nad tym, jak  w odizolowanym społeczeństwie mógł zrodzić się fenomen 
dysydentyzmu, gdzie sięgają jego  korzenie (obok korzeni istniejących w samej naturze czło
wieka), myślę przede wszystkim o roli literatury rosyjskiej. Zakazując na pewien czas Dosto
jewskiego i nie publikując wielu prac Tołstoja, władza mimo wszystko nie zabroniła w pełni 
literatury X IX  wieku -  i w tym, z pewnością, tkwiła je j pomyłka, albowiem patos tej literatury 
zasadza się właśnie na obronie człowieka wobec systemu. To właśnie (a nie wpływ Zachodu) 
stanowiło mocne i narodowe podglebie naszego ruchu”5.

Autorem powyższego fragmentu jest Andriej Aleksiejewicz Amalrik (12 V 1938 
Moskwa -  11 XI 1980 Guadalajara, Hiszpania)6, niesłusznie chyba pomijany w wielu 
podręcznikach historii literatury, a nawet wydaniach słownikowych -  należy bowiem 
do autorów oryginalnych, nietuzinkowych, nie można mu bynajmniej zarzucić wtórno- 
ści wobec innych twórców i dzieł. Był prozaikiem, dramaturgiem, publicystą oraz 
działaczem społecznym. Urodził się w rodzinie historyka. Studiował historię na uni
wersytecie w Moskwie. W 1963 roku został relegowany ze studiów. W latach 1963
-1965 napisał sześć sztuk, mieszczących się w granicach teatru absurdu, nawiązują
cych do tradycji E. Ionesco, S. Becketta i D. Charmsa. Działające w tych sztukach 
postacie często nie posiadają imion i nazwisk. Są  to zmieniające się jedne po drugim 
i pozbawione indywidualnego wyrazu cienie społeczeństwa, opartego na strachu i po
dejrzliwości.

Amalrik zarabiał na utrzymanie własne i ojca inwalidy dorywczą pracą, był m.in. li- 
stonoszem8. Wzmożone zainteresowanie dziennikarzy zachodnich nonkonformistycz- 
nym malarzem Anatolijem Zwieriewem, jego bliskim przyjacielem, zwróciło uwagę 
milicji również na osobę Amalrika, który w roku 1965 został aresztowany pod zarzu
tem braku stałego miejsca pracy i zesłany na dwa i pół roku na Syberię do wsi Gu-

4 K. Duda, Wiara i  naród. Twórczość Władimira Maksimowa, Kraków 2001, s. 8.
5 А. Амальрик, Записки диссидента, Москва 1991, СЛОВО, s. 46. Wszystkie cytaty z powyższego 

wydania. W nawiasie podaję tytuł utworu i numer strony. Tłumaczenia, jeśli nie zaznaczono inaczej, 
K. Duda.

6 Cyt. za: W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Od początku stulecia do roku 1996, 
przeł. oprac., bibl. polska i indeks osób B. Kodzis, Wrocław 1996, s. 24.

7 Por. m.in. Słownik pisarzy rosyjskich, red. F. Nieuważny, Warszawa 1994.
8 А. Амальрик, Библиография, www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-names/amalrik/bio, s. 1.

http://www.igrunov.ru/cat/vchk-cat-names/amalrik/bio
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riowka. W roku 1966 otrzymał zezwolenie na przedterminowy powrót do Moskwy, 
gdzie napisał opartą na osobistych doświadczeniach książkę Niechciana podróż na 
Syberię (Нежеланное путешествие в Сибирь), opublikowaną w USA w 1970 roku9.

Światowy rozgłos przyniosło mu, napisane pod wpływem antyutopii George’a Or
wella Rok 1984w, studium historyczno-filozoficzne Czy Związek Radziecki przetrwa 
do roku 1984? (Просуществует ли Советский Союз до 1984 года ?).

Był pierwszym dysydentem rosyjskim, który nawiązał kontakt z zachodnimi kore
spondentami akredytowanymi w Moskwie11, doprowadzając tym samym do uchylenia 
żelaznej kurtyny w sferze światowej opinii publicznej. Poprzez swą działalność dysy- 
dencką pokazał, że w kraju zniewolonym można zachowywać się jak człowiek wolny.

W roku 1970 (za poglądy wyrażone w swych dziełach) znów został aresztowany 
i osądzony na trzy lata obozu o zaostrzonym rygorze. Część wyroku odbył na Kołymie. 
W 1973 roku, tuż przed upływem terminu, sąd w Magadanie przedłużył mu wyrok 
o następne trzy lata. Protesty przeciwko „rażącej niesprawiedliwości” i prośby o uła
skawienie, napływające z całego świata (w tym również od 247 członków Pen-Clubu), 
doprowadziły do zastąpienia obozu zesłaniem na terytorium obwodu magadańskiego.

W lipcu roku 1976 (nie chcąc wyrzec się swych poglądów i odżegnać od napisa
nych przez siebie utworów) został zmuszony do opuszczenia Związku Radzieckiego, 
stając się tym samym jednym z wielu przedstawicieli trzeciej fali emigracji rosyjskiej. 
Przebywając na Zachodzie, aktywnie włączył się do walki o prawa człowieka w ZSRR. 
Na wygnaniu powstała również jego kolejna, cytowana już wyżej książka Notatki dy
sydenta. Zginął w wypadku samochodowym, a nie, jak usiłowano niejednokrotnie 
sugerować, z inicjatywy KGB12.

We wszystkich swych utworach Amalrik -  dysydent podejmuje walkę z ideologią 
rozumianą jako nazwa systemów myślowych, w których każdorazowo jakaś grupa 
społeczna prokuruje sobie pewną wykładnię świata, historii, a zwłaszcza własnej sytu
acji i własnego zadania w dziejach13. W myśl tak pojętej ideologii, kłamstwo uznane 
będzie za moralne, jeśli tylko służy partii. Co więcej, pognębieniu ulegną te wartości, 
które każdy uczciwy człowiek uznaje za święte. Dzieje się tak, gdyż dobro i zło nie 
zależy od przedmiotu, lecz od rezultatu. Najbardziej niemoralny czyn może stać się 
dobry, jeśli tylko przynosi korzyść partii. I odwrotnie: nawet najlepszy uczynek może 
okazać się zły, jeśli działa na jej szkodę. W tym wypadku komunizm przybiera skrajną 
postać relatywizmu moralnego14. W związku z powyższym Amalrik skonstatuje: „Na
ród poszukuje ideologii, którą można byłoby przeciwstawić oficjalnej, trudno bowiem 
zajmować jedynie pozycje negacji i nienawiści” (Notatki dysydenta, s. 75) i dalej: 
„Moją bronią przeciw ideologii komunistycznej były moje książki” (Notatki dysydenta, 
s. 45).

I tak jednym z pierwszych „oręży bojowych” Amalrika jest, mieszcząca się w nur
cie prozy dokumentalnej, powieść Niechciana podróż na Syberię. Koncentruje się ona

9 W. Kasack, Leksykon, s. 24.
10 А. Амальрик, Биография, s. 4.
11 Л. Алексеева, История инакомыслия в СССР, Вильнюс-Москва 1992, s. 46.
12 А. Амальрик, Биография, s. 20.
13 J. M. Bocheński, Lewica, religia, sowietologia, Warszawa 1996, s. 83.
14 Ibidem, s. 292.
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na czasach bezpośrednio po odsunięciu od władzy Chruszczowa i początkach rządów 
Breżniewa. Amalrik, dokonując analizy tego odcinka dziejów, wskazuje na panowanie 
dogmatyzmu, cenzury, utratę substancji intelektualnej, a także na pejoratywny stosu
nek do talentu twórczego ze strony biurokracji kulturalnej. Osłabione nieco w dobie 
chruszczowowskiej „odwilży” nakazy realizmu socjalistycznego i utylitaryzmu, teraz 
znów przybrały na sile. Konfiskujący ikony i obrazy abstrakcjonistów w domu Amal
rika, oficer KGB powie: „Malarze powinni malować nie dla jakichś tam amatorów, 
cudzoziemców, albo nawet rodaków, ale dla ludu, tylko wtedy można będzie nazwać 
ich prawdziwymi malarzami”15. Po raz kolejny dochodzą więc do głosu „ludowość” 
i „partyjność” jako jedne z głównych komponentów socrealizmu16. Propagowane jesz
cze przez Lenina obustronne zbliżenie sztuki do ludu i ludu do sztuki, prowadziło 
w konsekwencji do pauperyzacji tej ostatniej, dlatego Amalrik będzie mógł przytoczyć 
swój argument na ten temat:

„...lud nie je st jednolitą m asą z jednakowymi zainteresowaniami. Jedni interesują się muzyką, inni
malarstwem, jeszcze inni sportem, techniką, a ktoś może się w ogóle niczym nie interesować”
(N iechcianapodróż na Syberię, s. 45).

Dysydent rosyjski zatem występuje za indywidualnym podejściem do sztuki i sam, 
jako indywidualista17, nie zawaha się powiesić na ścianach swego pokoju kolekcji 
obrazów znanego malarza-nonkonformisty -  Anatolija Zwieriewa18.

Zdaniem Amalrika, za Chruszczowa kultura występowała w roli katalizatora re
form społeczno-politycznych. Jednak nowa fala ideologizacji i konserwatyzmu este
tycznego w polityce kulturalnej ery breżniewowskiej aktywizowała rolę kultury jako 
stabilizatora systemu. Na długi czas, poprzez wszechstronną kontrolę partyjną, ide- 
owo-polityczną selekcję, nadzór KGB, a także zagwarantowanie materialnych przy
wilejów jako nagrody za „dobre sprawowanie”, pobudzono inteligencję do podtrzy
mywania wygodnego dla systemu kursu. Jednakże niemal w tym samym okresie, co 
podkreśla autor, następuje powolna erozja systemu kontroli i wzrost znaczenia kultu
ry alternatywnej. Proces ten związany jest ściśle z narodzinami ruchu dysydenckiego, 
ponieważ właśnie dysydenci stanowią główną siłę w rozprowadzaniu i upowszech
nianiu samizdatu19.

Powieść Niechciana podróż na Syberię dzieli się na dwie części, które można 
umownie nazwać „moskiewską” i „syberyjską”. Część moskiewska przedstawia 
aresztowanie i uwięzienie Amalrika na podstawie ustawy z dnia 4 maja 1961 roku 
„O pasożytnictwie”. Obwołanie autora „pasożytem” było jednakże tylko pretekstem. 
W rzeczywistości chodziło o jego przychylną postawę wobec malarstwa abstrakcyjne
go, kontakty z zachodnimi dziennikarzami i antyradziecką wymowę jego sztuk. Dysy

15 А. Амальрик, Нежеланное путеш ествие в Сибирь, New York: Harcourt Brace Jovanovich, INC 
1970, s. 45. Wszystkie cytaty pochodzą z powyższego wydania. W nawiasie podano tytuł utworu i numer 
strony.

16 E. Możejko, Realizm socjalistyczny. Teoria. Rozwój. Upadek, Kraków 2001, s. 65-121.
17 Na tę cechę Amalrika wskazuje m.in. Л. Алексеева, Андрей Амальрик, www.igrunov.ru/cat/vchk- 

cat-nam, s. 72.
18 Por. K. Duda, Historia oczyma dysydenta, art. w druku.
19 Л. Алексеева, op.cit., s. 72.

http://www.igrunov.ru/cat/vchk-
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dent rosyjski skazany został na dwuipółroczne zesłanie do syberyjskiego kołchozu, 
gdzie pełnił funkcje pastucha, montera, woziwody, gdzie doił krowy i wyrzucał nawóz, 
otrzymując za jeden dzień owego niewolniczego trudu zapłatę w postaci jednego litra 
mleka i dwóch jajek20.

Obie części spaja motyw pracy i jej pohańbienia w warunkach państwa totalitarne
go. Mimo iż dawno minęły czasy Aleksieja Stachanowa, to jednak nadal propaguje się 
dyscyplinę pracy i jej militaryzację21. Praca, która powinna być jednym z głównych 
elementów więzi społecznej22, rozczłonkowuje, atomizuje społeczeństwo, czyniąc z lu
dzi nie dobrze pojętych konkurentów, lecz wrogów. Praca w Związku Radzieckim staje 
się już nie tylko obowiązkiem, ale przymusem. Książeczki pracy, do których wpisywa
no powody zwolnienia z poprzedniego miejsca zatrudnienia, nagany, a nawet spóźnie
nia -  przekształcały ludzi w niewolników i umożliwiały inwigilację. Amalrikowi rów
nież nakazano wykonywanie „pożytecznych dla ludu zajęć” (Niechciana podróż na 
Syberię, s. 67):

„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 robotnika, 
stróża, palacza, a więc o czymś, co mnie zupełnie nie interesowało i co byłoby niezwykle wyczer
pujące dla mojego chorego serca i zostawiałoby mało wolnego czasu” (Niechciana podróż na 
Syberię, s. 32-33).

Zostaje więc złamana wartość pracy, wykonywana bowiem samorzutnie i chętnie, 
praca może wzbogacić osobowość człowieka. Jednak realizowana pod przymusem, 
może stać się źródłem udręki i głębokiego niezadowolenia23. Nietrudno zauważyć, iż 
w ZSRR możliwość podjęcia zatrudnienia w ogóle nie zależała od wykonawcy, kwe
stia wyboru nie wchodziła w rachubę, niwecząc ludzką inicjatywę i aktywność. Sprze
ciwi 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 pracę nad sztukami 
i wierszami, a także swoje eseje historyczne i malarskie? Lojalność w stosunku do państwa nie 
powinna przekształcać się w niewolniczą pokorę. Należy, nie poddając się wpływowi strachu, 
chronić sw oją godność” (Niechciana podróż na Syberię, s. 31-32).

Dysydent rosyjski kultywuje więc pogląd, że osoba jest celem samym 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 święte24.

Przez długi czas nie było na terenie Kraju Rad nikogo, kto potrafiłby przekazać 
rzetelne informacje o radzieckiej wsi. Świadectwo Amalrika jest jednym z najbardziej 
wiarygodnych25.

20 Ю. Мальцев, Вольная русская литература 1955-1975, Frankfurt/Main 1976, s. 245.
21 Por. M. Heller, Maszyna i  śrubki, Paryż 1982, s. 69.
22 K. Olechnicki, P. Załęski, Słownik socjologiczny, Warszawa 1998, s. 161.
23 N. Sillamy, Słownik psychologii, przeł. K. Jarosz, Warszawa 1999, s. 218.
24 M.A. Krąpiec, Człowiek i  prawo naturalne, Lublin 1993, s. 140.
25 Ю. Мальцев, Вольная, s. 201.
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Autor prezentuje więc, pogrążoną w nędzy i apatii, wieś Guriowka, dodając że wy
niszczająca kolektywizacja dotarła tu pięć lat później26 w porównaniu z regionami 
centralnymi, ale za to w przyspieszonym tempie doprowadziła do upadku wiosek. Dla 
„przykutych do ziemi” kołchoźników jedyną rozrywkę stanowi pędzenie bimbru i picie 
alkoholu, a po jego spożyciu -  wszczynanie kłótni i bójek.

W rolnictwie, co unaocznia zesłaniec -  Amalrik, zaprzestano, co prawda, ciągłych 
„kampanii” Chruszczowa, ale wzmożono realizację jego najważniejszych programów. 
Zwiększono inwestycje w przemyśle chemicznym, a więc i produkcję nawozów 
sztucznych. Podniesiono ceny, jakie płacono kołchoźnikom za zboże i żywy inwentarz. 
Zmniejszono ograniczenia dotyczące działek przyzagrodowych, chociaż Amalrik te 
ostatnie rozpatruje jako dodatkowy ciężar dla rolników, którzy po wyczerpującej, cało
dziennej pracy w kołchozie musieli jeszcze zajmować się obsługą własnych, małych 
gospodarstw. W tym miejscu dysydent rosyjski nie ma jednak chyba racji, zwłaszcza 
jeśli przypomnimy, że w najtrudniejszych czasach działki przyzagrodowe dostarczały 
produktów mieszkańcom całego kraju27.

Rolnictwo, jak konstatuje Amalrik, w dalszym ciągu znajdowało się w stanie kryzy
su: każdy nieurodzaj urastał do miary dramatu narodowego, a kraj musiał importować 
zboże, zwłaszcza na paszę dla zwierząt. Przyczyną tych niepowodzeń był żałosny stan 
rolnictwa radzieckiego w przeszłości, co sprawiało, że nawet jego rozwój nie mógł 
zapewnić wystarczającej produkcji. W dodatku wzrosły dochody mieszkańców miast 
i wsi, a więc znacząco wzrósł popyt28. Ponadto zawsze w okresie zbiorów odczuwano 
brak siły roboczej, mobilizowano więc miliony mieszkańców miast, aby zebrać plony. 
Bliska absurdu jest w związku z tym, opisana przez Amalrika „akcja” sprowadzania na 
wieś studentów, którzy kształcą się na kierunkach humanistycznych i niewiele poma
gają, ale za to pochłaniają mnóstwo czasu, zadając pytania na temat elementarnych 
czynności gospodarskich. A jest to, według autora, kolejny paradoks ideologii.

Tym, co w szczególny sposób wpływa na zły stan wsi, jest, zdaniem twórcy powie
ści, niechęć ludzi do pracy na wspólnej ziemi. Idąc za hasłem głoszącym, iż „to, co 
wszystkich, to niczyje”, chłopi kradną mienie kołchozowe i nie szanują wytworzonych 
tam dóbr. Przeraża, widoczne na każdym kroku, marnotrawstwo i negatywne nasta
wienie do nowinek technicznych, w związku z czym na przykład mechaniczne dojarki 
leżą bezużytecznie w chłopskiej chacie, a większość prac wykonuje się ręcznie, cho
ciaż i tu napotkać można trudności: łopata łamie się co chwilę, a sierpów nie dowiezio
no na czas z pobliskiego miasta.

Tragedię wsi przewidział już pod koniec lat dwudziestych XX wieku Andriej Płato- 
now29, natomiast metody uzdrowienia wsi i rolnictwa zaprezentował Amalrik właśnie 
w Niechcianej podróży na Syberię. Jego zdaniem, należy przyznać kołchozom szeroki 
wachlarz samodzielności. Konieczna będzie zatem rezygnacja z planowania centralne
go. Każdy kołchoz powinien samodzielnie ustanawiać swój plan i przedstawiać go 
państwu, ale nie w celu zatwierdzenia, lecz po to, by można było ustalić rolniczą mapę

26 Syberia [w:] Historia świata. Rosja, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2001, s. 251.
27 M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego, przeł. A. Mietkowski, Wro

cław 1989, t. 2, s. 167.
28 Por. M. Malia, Sowiecka tragedia, przeł. M. Hułas, E. Wyzner, Warszawa 1998, s. 393.
29 Por. K. Duda, Antyutopia w literaturze rosyjskiej XX wieku, Kraków 1995, s. 72-112.
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całego kraju. Ponadto powinno się brać pod uwagę nie ilość, a jakość produkcji. Sa
modzielność kołchozów musi być związana z samodzielnością kołchoźników. Prze
wodniczący kołchozu ma zajmować pozycję niezależną wobec kierownictwa rejono
wego, powinien być wybierany przez kołchoźników i odpowiadać przed nimi. Dysy
dent rosyjski optuje za wprowadzeniem demokratycznych stosunków w kołchozach. 
Doprowadziłoby to, jego zdaniem, do zrozumienia przez chłopa faktu, że rozwój rol
nictwa 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” (Niechciana podróż na Syberię, s. 248).

Niezwykle ważne jest podniesienie poziomu nauczania w szkołach wiejskich, 
a także wprowadzenie w nich specjalnych przedmiotów, związanych z rolnictwem. 
Trzeba jednocześnie podnieść kołchozowe pensje i wprowadzić mechanizację rol
nictwa. We wsiach powinny się także znaleźć domy kultury, sklepy, kluby... Ważna 
wydaje się uwaga Amalrika, iż nie należy metodami administracyjnymi zatrzymywać 
ludzi w kołchozach, ponieważ stały odpływ ludności ze wsi do miast to naturalny 
proces, który następuje we wszystkich krajach. W celu zwiększenia produkcji ziarna 
trzeba nie tyle rozszerzyć zasiewy, ile zwiększyć urodzaj z każdego hektara. Sprawą 
największej wagi jest jednak wytworzenie u chłopów pewności, że to oni są praw
dziwymi gospodarzami kołchozów: „Być może -  konkluduje autor -  wytwarza się 
tutaj logika zamkniętego koła: demokratyzacja ekonomiczna niemożliwa jest bez 
politycznej, a demokratyzacji politycznej przeszkadzają bieda i zacofanie” (Nie
chciana podróż na Syberię, s. 248-249).

Co prawda w dobie współczesnej propozycje Amalrika mogą wyglądać na mało ra
dykalne. Ale pamiętać należy, iż pisał on swą książkę w roku 1966, i choćby z tego 
względu stwierdzić wypada, że wykazał się dużą przenikliwością.

Zdaniem Amalrika, największe zmiany muszą się dokonać w świadomości chło
pów. Pisarz z goryczą konstatuje, że wytworzył się dziwny fenomen „psychologii wiej
skiej” (Niechciana podróż na Syberię, s. 211). Trwa konflikt między miastem a wsią. 
Antagonizmy widoczne są także w łonie samej wsi. Następuje również rozkład rodziny 
wiejskiej.

Wypowiedzi dysydenta rosyjskiego na temat wsi i kołchoźników wzbudziły wiele 
kontrowersji. Okrzyknięto go rusofobem i ludofobem30. On sam odpierał te zarzuty 
w słowach: „Uważam za lepszego patriotę nie tego, kto leje syrop na rany swojego

31kraju, ale tego, który obnaża te rany, aby można je  było leczyć” , które zgodne są 
z tym, co w wiele lat później napisał Sołżenicyn:

„...patriotyzm je st to integralne i trwałe uczucie miłości do swojej ojczyzny, połączone 
z gotowością do poświęceń dla niej, do dzielenia z nią rozmaitych niedoli, do służenia je j -  ale 
nie w sposób pochlebczy, przez popieranie je j niesłusznych roszczeń, lecz z trzeźwym 
spojrzeniem na je j wady i grzechy i ze skruchą za nie”32.

30 Л. Фурман, С татья  А. Амальрика и русское диссидентское сознание, www.irgunov.ru/cat/vchk/ 
reflections, s. 6.

31 А. Амальрик, Я  хочу, чтобы меня правильно поняли, www.irgunov/ru/vin/dissid, s. 8.
32 A. Sołżenicyn, Rosja w zapaści, przeł. J. Zychowicz, Warszawa 1999, s. 99.

http://www.irgunov.ru/cat/vchk/
http://www.irgunov/ru/vin/dissid
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We wszystkich swych utworach, szczególnie zaś w studium Czy Zwązek Radziecki 
przetrwa do roku 1984?, Amalrik podkreśla ogromne znaczenie godności i honoru 
w życiu człowieka. Uważa, iż godność świadczy o autonomii jednostki ludzkiej. Łączy 
ją  także z walorami moralnymi i intelektualnymi, takimi jak rozum oraz sumienie. 
Rozumność, pojmowana jako wartość moralna, kojarzona jest ze zdolnością do rozróż
niania między dobrem a złem oraz z dokonywaniem właściwych wyborów moral- 
nych33. Świadomość i waga godności osobistej -  twierdzi dysydent rosyjski -  dociera 
do nas przede wszystkim „od wewnątrz”, najczęściej w sytuacjach zagrożenia: w obli
czu przemocy, strachu, ubezwłasnowolnienia, gdy ktoś jest bity, lżony, upokarzany, 
gdy jest traktowany jak przedmiot, jako element sterowanej masy34. W rozważaniach 
o pojęciu godności stale akcentuje się element zagrożenia. Łączenie obu pojęć jest 
istotne, ponieważ godność człowieka zwykle przejawia się w momentach zagrożenia, 
pełniąc jakąś funkcję obronną35. Nieodłącznie pojawia się wówczas problem wyboru 
moralnego. Amalrik zwraca przy tym szczególną uwagę na sprawę „godności pisar
skiej”. Dlatego tak ostro potępił postawę pisarza Anatolija Kuzniecowa, który wyko
rzystując oficjalną delegację do Londynu, pozostał na Zachodzie. Ujawnił, iż aby 
otrzymać zgodę na wyjazd do Londynu i zrealizować swój zamiar pozostania za grani
cą, przez pół roku był informatorem KGB i denuncjował niektórych pisarzy. Dysydent 
rosyjski stanowczo zdegradował ten mechanizm zachowania.

Studium historyczno-socjologiczne Czy Zwązek Radziecki przetrwa do roku 1984? 
zawiera wiele trafnych prognoz i ukazuje erozję systemu komunistycznego. Amalrik, 
jako jeden z pierwszych w swoim czasie, zauważył kryzys systemu komunistycznego, 
doszedł do wniosku, że 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 miej
sce36. Nie jest możliwe bowiem określenie jako „dobrej” przestrzeni, która swą trwa
łość zawdzięcza terrorowi, kłamstwu i szczególnemu stymulatorowi życia społeczne
go, jakim był wszechogarniający strach. Takie czynniki -  będące w swej istocie prze
jawem zniewolenia -  są w stanie uczynić z jednostki zastraszonego niewolnika, ale nie 
mogą stanowić podstawy istnienia państwa prawa i sprawiedliwości.

Amalrik odnotował w roku 1969, że „liczba uczestników Ruchu Demokratycznego 
jest równie nieokreślona, jak jego cele. Obejmuje ona kilka dziesiątków aktywnych 
uczestników i kilka setek sympatyków gotowych go poprzeć”37. Z przedłożonej przez 
Amalrika statystyki wynika, że w szerszej płaszczyźnie podstawowym oparciem Ru
chu jest środowisko inteligenckie. Ponieważ jednak termin „inteligencja” nie jest jed
noznacznie określony, charakteryzuje, według Amalrika, „nie tyle czyjąś sytuację 
społeczną, ile predyspozycje poszczególnych reprezentantów tej grupy do pracy inte
lektualnej”, więc -  jak pisze -  „będę się raczej posługiwał terminem «klasa średnia»” 
(Czy Zwązek Radziecki przetrwa do roku 1984?, s. 20). I właśnie owa „klasa średnia”

33 B. Żejmo, Problemy etyczne we współczesnej prozie i  publicystyce rosyjskiej, Łódź 2000, s. 203.
34 Por. M. Środa, Idea godności w kulturze i  etyce, Warszawa 1993, s. 6.
35 M. Ossowska, Normy moralne, Warszawa 1970, s. 59.
36 Cyt. za: J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000, s. 23.
37 A. Amalrik, Czy Związek Radziecki przetrwa do roku 1984?, przeł. A.Z., Paryż: Instytut Literacki, 

1976, s. 69. Wszystkie cytaty według tego wydania. W nawiasie podano tytuł utworu i numer strony.
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-  jedyna, wedle dysydenta rosyjskiego, warstwa społeczeństwa radzieckiego, która 
ideę praworządności rozumiała i której praworządność była zarazem potrzebna -  za
częła domagać się, by reżim postępował z nią nie według swych bieżących potrzeb, 
lecz zgodnie z zasadami prawa.

Dysydenci domagali się od państwa, by stało na straży prawa państwowego i prze
strzegało praw obywateli -  w tym również praw narodowych i religijnych. W per
spektywie etycznej, na co kładzie nacisk Amalrik, podstawę tych praw stanowi auto
nomiczna wartość każdej jednostki ludzkiej. Niezbywalność i nienaruszalność osobo
wej wartości człowieka ma charakter ponadkulturowy i ponadwyznaniowy. Stanowi 
ogniwo „kręgów ludzkiej wspólnoty”38.

Wartość człowieka-osoby podkreśli Amalrik jeszcze mocniej w Notatkach dysy
denta. W tym wielopłaszczyznowym i wielotematycznym dziele autor postawił m.in. 
tezę, że tak jak w XIX wieku inteligencja rosyjska przygotowała grunt dla wydarzeń 
rewolucyjnych, podobnie w dobie breżniewizmu stara się niejako zwrócić dług historii 
i narodowi, zastanawiając się nad drogami wyjścia z sytuacji kryzysu, przy czym kry
zysu nie tyle ekonomicznego, ile zwłaszcza moralnego. Poprzez swoją postawę i dzia
łalność intelektualiści zaczynają powracać do zagubionych pojęć wiary, zaufania do 
bliźniego, pomagają też w przezwyciężeniu podejrzliwości. Za sprawą niepokornych 
wobec reżimu do słownika komunikacji międzyludzkiej powracają takie terminy, jak 
przyjaźń, szczerość, troska o innych... Przedśmiertne, konwulsyjne działania systemu 
skierowane są właśnie przeciw tej warstwie, co jest dowodem na to, jak wielkim za
grożeniem dla utopii byli ludzie myślący, zdolni do analizy i refleksji39.

W całej, koncentrującej się na działalności dysydentów, książce Amalrik wciąż ak
centuje wartość i moc tkwiącą w wolnym, niezagłuszonym cenzurą Słowie. Dzieje się 
tak, gdy twierdzi na przykład: „...moją bronią było pióro i z trudem zdobyta maszyna 
do pisania” (Notatki dysydenta, s. 9), albo w innym miejscu:

„...chciałem odpowiadać na cios ciosem -  znalazłszy się na zesłaniu ju ż w pierwszych dniach 
zacząłem myśleć, że napiszę o tym książkę i choćby w ten sposób, choć w pewnym stopniu, 
będzie to mój kontratak wobec tych, którzy obeszli się ze mną tak niegodziwie” (Notatki 
dysydenta, s. 13).

Ten bunt, sprzeciw, rodzący się wówczas w umysłach wielu ludzi, wiązał się z fak
tem, iż najbardziej istotnym rezultatem chruszczowowskiego reformowania były poważ
ne zmiany w mentalności i świadomości społecznej ludzi radzieckich, na wszystkich 
poziomach -  socjalno-psychologicznym, moralnym, wreszcie -  ideologicznym.

Bunt samego Amalrika przejawił się przede wszystkim w przerwaniu „monologu 
z zamkniętymi ustami” (Notatki dysydenta, s. 292): nawiązał on kontakt z dziennika
rzami zachodnimi, wywiady przez niego udzielane, a dotyczące sytuacji w ZSRR, 
pojawiały się w zagranicznych środkach masowego przekazu. A stanowiło to praw
dziwy wyłom w funkcjonowaniu Kraju Rad, zwłaszcza jeśli przypomnimy, że ważną 
rolę w aparacie KPZR jako struktury rządzącej odgrywał mechanizm informacyjno-

38 Por. I. Lazari-Pawłowska, Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1998, s. 24.
39 K. Duda, Jednostka a System. „Notatki dysydenta ” Andrieja Amalrika [w:] Duchowość i  sacrum  

w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich, red. A.Woźniak i M. Kawecka, Lublin 2002, s. 185
-195.
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-ideologiczny. Nie była to po prostu olbrzymia machina propagandowa, służąca do 
prowadzenia kampanii ideologicznych. Stawka była wyższa. W ciągu siedmiu dziesię
cioleci władzy radzieckiej KPZR stanowiła jedyny nośnik informacji o socjalnych ce
lach i bieżących priorytetach rozwoju społeczeństwa. Znaczenie takiego programu dla 
funkcjonowania społeczeństwa radzieckiego trudno przecenić, natomiast brak progra
mu rozwoju znacznie obniżyłby szanse KPZR na realizację jej dążeń do odgrywania 
roli „przewodniej siły społeczeństwa radzieckiego”. Jednak jeszcze ważniejszy dla 
partii był sam fakt posiadania monopolu na wszystkie informacje społeczne i politycz
ne, w ogóle jakiekolwiek informacje40.

Chociaż Amalrik wielokrotnie położy akcent na to, że podstawową formą protestu 
były jego książki, to jednak doda, iż „możliwe jest nie tylko nieuczestniczenie, ale 
i sprzeciw wobec systemu” (Notatki dysydenta, s. 42). Z tego też względu rozpocznie 
dysydent rosyjski specyficzną formę walki z radzieckimi organami bezpieczeństwa: 
będzie im utrudniał pracę, zwlekał z podporządkowaniem się ich nakazom, nie da się 
namówić na współpracę, nie wykaże skruchy. A pamiętać należy, iż nawet po okresie 
chruszczowowskiej „pełzającej liberalizacji”41, KGB pozostawała autonomiczną in
stytucją socjalno-polityczną, posiadającą szczególne uprawnienia i przywileje. Była to 
swego rodzaju zamknięta korporacja, owiana tajemnicą i znana z bezkarności.

Buntując się przeciw ideologii, reżimowi i kolektywizmowi, Amalrik opowiada się 
tym samym za indywidualizmem, bowiem

„Bunt rodzi się z tego, co w człowieku najściślej indywidualne. Pomimo przemocy i grozy 
historii, człowiek pozostaje absolutem. Można ten absolut odnaleźć w świadomości, nawet kiedy 
jest uwięziona i niema, w dochowywaniu wierności samemu sobie”42.

Р е з ю м е

К атаж ы на Дуда, Диссиденты и литература 
(Андрея А м альрика борьба с идеологией)

Андрей Амальрик -  прозаик, драматург, публицист; диссидент, член Демократического 
движения, принимающий активное участие в борьбе за  права личности в тоталитарном 
СССР, как первый, установил контакт с зарубежными журналистами, тем самым открывая 
„железный занавес” в сфере секретной советской информации.

За убеждения и за  произведения его выбросили из университета, многократно аре
стовали; был сослан в сибирьскую деревню -  Гурёвка, позже его наказали двумя годами 
колымского лагеря. Так как КГБ все время пресдедовал его и его жену -  писатель был 
вынужден эмигрировать.

40 Por. Rosja. XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej, red. J. Zołotow- 
ski, przeł. P. Burek, Kraków 2004, s. 120; A. Camus, Człowiek zbuntowany, przeł. J. Guze, Kraków 
1999, s. 18.

41 Ibidem, s. 125.
42 A. Camus, op.cit., s. 18.
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Перу Амальрика принадлежат такие произведения, как: Н еж еланное п утеш естви е в Си
бирь, П росущ ествует ли С оветский Сою з до 1984 год а?, Записки дисссидента. В о  всех 
этих произведениях автор представляет и анализирует тоталитарный режим, которого 
узниками являются все без исключения, и который убивает важнейшие для человека 
ценности.

Деятельность Диссидентского движения рассматривается Амальриком как синоним 
внутреннего освобождения человека и его возврат к Правде, Дружбе и Совести.

Враждебный коммунистический мир нанес Амальрику много ударов, но он не спустил 
ни одного, он был прирожденным бойцом и в большинстве случаев атаковал первым, не 
дожидаясь ударов опасного врага. Его оружием была пишущая машинка, писатель никогда 
не прибегал к запрещенным приемам -  для этого у него был слишком хороший публи- 
стический вкус.


