
Urszula Trojanowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czy życie jest więzieniem?  
Bożonarodzeniowa historia Władimira Kantora 

i wybrane opowiadania Jeleny Dołgopiat  
w świetle koncepcji heterotopii Michela Foucaulta

W 1967 r. Michel Foucault mówił:

Znajdujemy się w czasach symultaniczności, w epoce zestawiania, w epoce rzeczy bliskich 
i dalekich, jednego obok drugiego, rozproszonego. Znajdujemy się w momencie, kiedy jak 
sądzę, świat wydaje się nie tyle długą historią rozwijającą się w czasie, co siecią łączącą punk-
ty i przecinającą własne poplątane odnogi1.

Mimo iż część spostrzeżeń filozofa należy obecnie uznać za nieaktualne, 
niektóre z nich nadal jak najbardziej odpowiadają współczesnej rzeczywisto-
ści. W dobie internetu i multimediów zniesione zostały na przykład opozycje, 
o których Foucault wypowiadał się w sposób następujący:

[...] nasze życie wciąż rządzone jest przez pewną liczbę opozycji, które pozostają nienaru-
szone, których nasze instytucje i praktyki nie ośmieliły się jeszcze przełamać – opozycji, któ-
re traktujemy jako proste dane: np. między przestrzenią prywatną a przestrzenią publiczną, 
między przestrzenią rodzinną a przestrzenią społeczną, pomiędzy przestrzenią kulturalną 
a użytkową, między przestrzenią wypoczynku i przestrzenią pracy2.

Istnienie człowieka XXI w. trafnie charakteryzują natomiast definicje prze-
strzeni wewnętrznej i zewnętrznej:

[...] nie żyjemy w homogenicznej i pustej przestrzeni, lecz przeciwnie, w przestrzeni na-
syconej jakościowo i zapewne też nawiedzanej przez fantazmaty. Przestrzeń naszej pier-
wotnej percepcji, przestrzeń naszych snów i naszych namiętności, posiada jakości niejako 
wewnętrzne: to przestrzeń lekka, eteryczna, przezroczysta lub przestrzeń ciemna, nierówna, 
zatłoczona; przestrzeń z góry, przestrzeń szczytów albo przeciwnie – przestrzeń z dołu, 
przestrzeń błota; przestrzeń, która może płynąć jak żywa woda, lub przestrzeń zatrzymana, 
zakrzepła jak kamień czy kryształ. [...] Przestrzeń, w której żyjemy, która wyprowadza nas 
z nas samych, w której następuje erozja naszego życia, naszego czasu i naszej historii, prze-
strzeń, która drąży nas i żłobi, jest też, sama w sobie, przestrzenią heterogeniczną. Innymi 

1 M. Foucault, Inne przestrzenie, przeł. A. Rejniak-Majewska, „Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 117.
2 Ibidem, s. 119.
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słowy, nie żyjemy w jakiejś pustce, wewnątrz której można by sytuować jednostki i rzeczy. 
Nie żyjemy wewnątrz pustki zabarwiającej się różnymi refleksami światła, żyjemy w sieci 
relacji, wyznaczających miejsca wzajemnie do siebie nieredukowalne i absolutnie nie dające 
się jedne na drugie nakładać3.

Julia Bedasz słusznie zauważa, że dla Foucalta droga ku zrozumieniu współ-
czesności4 wiedzie przez analizę przestrzeni innych. Filozof  analizę tę nazywa 
„krytyczną ontologią nas samych”, która zajmuje się: po pierwsze, analizą hi-
storyczną wyznaczonych człowiekowi granic, a po drugie, odkrywaniem moż-
liwości ich przekraczania. 

Mianem przestrzeni innej, przestrzeni trzeciej, heterotopii określa Foucault swe-
go rodzaju kontr-miejsca, w których wszystkie inne rzeczywiste miejsca, jakie 
można znaleźć w ramach kultury, są jednocześnie reprezentowane, kontesto-
wane i odwracane5. Dla badania i opisu tych specyficznych przestrzeni uczony 
proponuje termin heterotopologii, która jako strategia badawcza staje się nieod-
łączną częścią analizy współczesności6. 

Bedasz konstatuje: 

Гетеротопология – это анализ и описание „иных пространств”, мифических и реаль-
ных одновременно, без которых, согласно Фуко, невозможны ни одно общество, ни 
одна культура. Описать то или иное общество с точки зрения практической фило-
софии означает обнаружить и проанализировать характерные для него гетеротопии7.

Aktualność tej metody – narzędzia poznawania współczesnego świata 
i człowieka, zdaje się potwierdzać fakt, iż dwoje bardzo różnych od siebie pi-
sarzy współczesnych – Władimir Kantor i Jelena Dołgopiat8 w swoich utwo-
rach kreują właśnie przestrzenie heterotopii. Zderzenie bohaterów ich utworów 
z miejscami, które wyrywają człowieka z jego codzienności, są w opozycji do 
„miejsc normalnych”, podają w wątpliwość normy i reguły życia oraz to, co 
nazywane jest „zdrowym rozsądkiem”, zmusza do podjęcia trudu określenia 
na nowo własnej tożsamości. Bohaterowie Kantora i Dołgopiat nieustannie 
poszukują sensu życia, reflektują nad sposobem swego istnienia w świecie i po-
dejmują próby uporządkowania otaczającego ich chaosu. 

3 Ibidem.
4 Ю. Бедаш, Гетеротопология как практическая философия [w:] Практизация философии: современные 

тенденции и стратегии, red. И.Н. Инишев, Т. Щитцова, t. 2, Европейский гуманитарный университет, 
2010, s. 143. Tekst dostępny na stronie www. hse.ru (27.01.2015). 

5 Zob. M. Foucault, Inne przestrzenie, s. 120.
6 Zob. Ю. Бедаш, Гетеротопология..., s. 143.
7 Ibidem, s. 144.
8 Pisarzy różni prawie wszystko – wiek, doświadczenia życiowe, płeć, wykształcenie, czas debiutu 

literackiego, uznanie dla ich twórczości. A jednak w utworach tych twórców odnaleźć można wiele po-
dobieństw.
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Akcja opowieści Kantora Bożonarodzeniowa historia lub notatki z domu na wpół 
martwych9 (Рождественская история, или записки из полумертвого дома, 2002) roz-
grywa się w szpitalu, który stanowi klasyczny niemal przykład heterotopii dewiacji. 
Zgodnie z koncepcją Foucaulta w takim miejscu umieszcza się osoby o zacho-
waniu dewiacyjnym w stosunku do przeciętnego czy wymaganej normy. Filozof  
jako przykład podaje sanatoria, szpitale psychiatryczne, więzienia, a także domy 
starców10. Bez wątpienia w społeczeństwie lansującym młodość, zdrowie, urodę 
i aktywny tryb życia chorobę uznać należy za dewiację na równi ze starością.

Szpital u Kantora jest w wyraźny sposób powiązany z całym społeczeń-
stwem, choćby dlatego, że w jednej sali leżą przedstawiciele wszystkich prawie 
jego warstw. 

Только в палате городской клинической больницы могут в мирное время встретиться 
на равных люди из весьма разных общественных слоев. Что же их равняет? Прикос-
новение к смерти, очевидно11 

– rozmyśla Boris Kuźmin, główny bohater opowieści. 
Chorzy, wyrwani ze swojego świata, stają się nagle sobie bliscy i od siebie 

nawzajem zależni. Ponadto szpital, podobnie jak cmentarz, łączy się z całym 
zespołem miejsc na zewnątrz poprzez fakt, iż jako odwiedzający przychodzą 
doń najróżniejsi ludzie, reprezentujący różne konfesje, zawody i światopoglą-
dy, a także poprzez powszechną świadomość, iż „podział ról” nie jest trwały 
i w każdej chwili można znaleźć się jako pacjent na szpitalnym łóżku. Wszak 
„все в мире, особенно катастрофическое, случается вдруг” (s. 5)12. 

Szpital, do którego Boris zostaje przywieziony przez pogotowie, niezwykle 
trafnie ilustruje kolejną tezę o charakterze miejsc innych Foucaulta: mianowicie 
zestawia on w jednym realnym punkcie liczne przestrzenie i miejsca, które 
są z sobą niekompatybilne13. W opowieści będą to przestrzenie wewnętrzne 
wszystkich pacjentów leżących z Borią w jednej sali, przestrzeń świata ze-
wnętrznego, przenikająca do szpitala za pośrednictwem odwiedzających, prze-
strzeń mitologiczna – szpital porównany zostaje w utworze do rzeki Styks i co 
za tym idzie – przestrzeń życia i śmierci, snu i jawy. W szpitalnych salach i ko-
rytarzach wszystkie one przeplatają się z sobą, niemożliwe okazuje się ich roz-
różnienie. 

9 Tłumaczenie moje – U.T.
10 Domy starców autor umiejscawia na pograniczu pomiędzy heterotopią kryzysu (które współcześ-

nie zanikają) a dewiacji. Zob. M. Foucault, Inne przestrzenie, s. 121.
11 В. Кантор, Рождественская история, или записки из полумертвого дома [w:] Записки из полумертвого 

дома. Повести, рассказы, радиопьеса, Москва 2003, s. 16. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania. Numer 
strony podaję w nawiasie. 

12 Rezygnuję z autorskiego pogrubienia.
13 Zob. M. Foucault, Inne przestrzenie, s. 122.  
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Nocne wędrówki Borisa po budynku, kiedy to spotyka ducha swego przyja-
ciela z młodości, a także staje się świadkiem przepowiadania przyszłości przez 
Sybillę, czytelnik skłonny jest traktować jako sen bohatera. Jednak wszystko, co 
udaje mu się wtedy zobaczyć i usłyszeć, znajduje potwierdzenie w ciągu dnia. 
Przestrzeni szpitala nie da się zatem opisać za pomocą opozycji binarnych. 
Charakterystyka tego niezwykłego miejsca może się dokonywać tylko poprzez 
kategorię „zarówno, jak i...”, co przekłada się również na opis przestrzeni szer-
szej – poza murami szpitala14.

„Как же я ночью-то бродил? [...] И бродил ли я? А если не бродил, то, 
значит, бредил...?” (s. 60) – zastanawia się Boria. Kończące utwór słowa zdają 
się odzwierciedlać akceptację przez bohatera faktu, iż śmierć i życie, jawa i sen 
współistnieją obok siebie, a granice pomiędzy nimi nie istnieją:

Или это лишь морок, напущенный болезнью? Но где пролегает грань между моро-
ком и явью? (s. 180).

Rozmowy ze zmarłym Flintem podkreślają koegzystencję mieszkańców 
świata żywych i umarłych:

Тихо, – сказал он. – Не пугайся. Ну да, я – покойник. Ну и что? Когда-нибудь и ты 
им станешь, да и все остальные тоже (s. 89). – Слушай, – возразил я ему. – Я с тобой 
говорю, как будто ты существуешь, а ведь ты помер давно. Это только доказывает, 
насколько я слаб, раз у меня видения. [...] – Чушь, чушь, – засмеялся он и сел передо 
мной на корточки. – Я вполне для тебя зрим и даже осязаем. Можешь рукой меня 
коснуться (s. 151–152).

Istotne wydaje się podkreślenie związku heterotopii z kategorią czasu.
„Heterotopia zaczyna funkcjonować w pełni wtedy, gdy ludzie znajdują się 

w sytuacji absolutnego zerwania ze swoim tradycyjnym czasem”15 – powia-
da Foucault. Dokładnie tak prezentuje się sytuacja pacjentów szpitala. Czas 
w opowieści Kantora jest szczególny, jako że pobyt Borisa w klinice przypada 
na okres prawosławnych świąt Bożego Narodzenia. Świąteczne dni zakłócają 
normalne funkcjonowanie szpitala:

При этом – второе января. Продолжается русская пьянка, которая идет от 25.12, т.е. 
Католического Рождества до 19.01, т.е. православного Крещения. То есть почти ме-
сяц. Руки у всех трясутся, глаза нездоровые, в душе радость утоляемого каждый день 
похмелья и новой пьянки. Все знают – не дай Бог попасть в больницу на праздники: 
врачи не работают, сестры не подходят, нянечка одна на все отделение... (s. 9).

Ponadto czas ów jest tradycyjnie uważany za magiczny, sprzyjający nadprzy-
rodzonym zjawiskom:

14 Szpital można tutaj postrzegać jako model społeczeństwa.
15 M. Foucault, Inne przestrzenie, s. 123.
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„Это я вам под Рождество рассказываю, а что под Рождество рассказано, 
то сбудется” – przekonuje bohater. „[...] ты же сам знаешь, хоть по Гоголю 
вспомни, что под Рождество как раз черт бегает и все мутит” – odpowiada 
jego żona (s. 112–113).

Konstrukcja czasoprzestrzeni utworu zawiesza więc kategorię temporal-
ną w życiu bohaterów podwójnie: poza czasem „normalnym” sytuuje ich za-
równo w przestrzeni heterotopii, jak i szczególnym okresie roku. 

Wprowadzenie do opowieści wielu elementów mitologicznych (wieszcząca 
w kłębach papierosowego dymu Sybilla, trzy Parki, a może Harpie lub Gracje) 
podkreśla dodatkowo aktualność danej narracji w życiu bohaterów. Mit zakłada 
bowiem uczestnictwo w opowieści, a także „dzieje się zawsze”.

Pobyt w domu na wpół martwych (możliwe jest wyzdrowienie, ale też zgon) 
i bliskość śmierci (w obecności pozostałych pacjentów świat doczesny opuszcza 
Gleb) prowadzi do odkrycia, że dalsze losy chorego nie są od niego zależne, nie 
można być pewnym, na którą stronę rzeki wyrzucą go wody Styksu. Wszech-
władnym reprezentantem sił wyższych staje się lekarz o znaczącym nazwisku  
– Anatolij Aleksandrowicz Tat’ (тать – złodziej, zbójca). Postać ta w pełni 
uświadamia sobie nieograniczoną władzę, jaką posiada, i z wyraźnym zadowo-
leniem podkreśla ją na każdym kroku. Rozmowy z okrutnym i prymitywnym 
lekarzem przypominają Borisowi absurdalny koszmar senny, a jego fałszywie 
pojmowana religijna ortodoksja rodzi paniczny lęk o własne życie. 

„Тот, Тод или Тать?” (s. 97) – zastanawia się bohater, podejrzewając Ana-
tolija Aleksandrowicza o bycie przedstawicielem „tamtego” świata lub posłan-
nikiem śmierci. Jego strach potęgują pogłoski o tym, że Tat’ w istocie jest smo-
kiem skrywającym się pod postaciami trzech lekarzy, którzy nigdy nie pokazują 
się jednocześnie16. „Какой он на кер человек! Дракон о трех головах” – 
mówi Sławka (s. 86). Podobnie lekarza charakteryzuje jego była kochanka Sy-
billa, która składa na niego donos, ale jasno widzi przyszłość Tat’a:

Одно обидно – все равно вывернется змей мой трехглавый. А ведь достаточно, чтоб 
одна голова уцелела, две другие снова отрастут (s. 156).

Ciekawe, że ową ocalałą częścią bestii okazuje się nie przypominający sa-
dystę z obozu koncentracyjnego doktor Szchunajew, w którym Boris dostrze-
ga pirata (шхуна – szkuner), ale dobrotliwy doktor Miedowoj (od słowa miód  
– мед). Usprawiedliwiony wydaje się wniosek, że zło może się skrywać również 
pod maską uprzejmości i życzliwości.

Porównania szpitala do więzienia pojawiają się w opowieści Kantora nie-
jednokrotnie. Wskazuje to bez wątpienia na dyscyplinarny charakter danej hete-
rotopii. Jak pisze Bedasz, wprowadzenie w ramach przestrzeni szpitala, koszar, 

16 Smok ze znanego dramatu Jewgienija Szwarca pod takim właśnie tytułem również pojawiał się 
w domu ofiary pod postacią człowieka.
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więzienia doskonałego porządku ma kompensować niedoskonałość świata co-
dziennego17. Podobieństwa między tego typu instytucjami zauważał również 
Aleksander Sołżenicyn18. Bohater Kantora wyznaje:

 И испытывал я то, что не раз, наверно, испытывали арестованные – беззащитность  
и беспомощность во власти расходившегося невежды (s. 28).

„Так и заключенные, небось, ждали у нас прихода начальника, жаловались, а потом 
им еще хуже приходилось”, – промелькнуло в моих расстроенных мозгах, пока я 
говорил (s. 168).

Foucault jako kolejną cechę heterotopii podaje założony w nich „system ot-
warcia i zamknięcia, który jednocześnie izoluje je i czyni przepuszczalnymi”19. 
Filozof  konstatuje, że miejsca heterotopiczne nie są równie łatwo dostępne jak 
przestrzeń publiczna. Wejście do nich albo jest obowiązkowe (koszary, więzie-
nie), albo wymaga poddania się rytom i oczyszczeniu. „Nie można wejść, nie 
mając pozwolenia i nie wykonawszy pewnej liczby gestów”20. 

Przed planowaną operacją Borisa, która w przekonaniu bohatera ma na celu 
złożenie jego życia w ofierze, pozwolenia na wejście do szpitala zostaje pozba-
wiona Klarina – żona chorego. Kliniki nie można też opuścić w dowolnym mo-
mencie. Dlatego odejście Siemiona jest prawdziwą ucieczką, którą Boris podzi-
wia. Sam nie jest w stanie zdobyć się na podobny krok, choć wiele rozmyśla na 
temat swej sytuacji i zniewolenia. Porównuje na przykład chorych do baranów 
czekających pokornie na zarżnięcie:

Под фонарным столбом лежало около десятка овец, они грустно смотрели перед со-
бой. Они не были привязаны, но не уходили, чего-то ждали. [...] как городской чело-
век я не сразу понял [...] что они приготовлены на шашлык. Потом вышел мужчина, 
подхватил одну и унес. Остальные слегка пошевелились, но с места не тронулись, 
наутек не бросились, хотя, как показалось мне, все понимали, зачем они здесь. [...] Так 
и мы лежали в этой палате, ожидая непонятно чего (s. 35).

Porównanie z tymi zwierzętami ma głębszy sens – przecież to właśnie ofia-
ra z baranka jest najbardziej rozpowszechniona w kulcie religijnym, Boris zaś 
usłyszał proroctwo Sybilli, w którym to właśnie on zostaje nazwany barankiem 
ofiarnym. O jego szczególnej sytuacji (wybraniu?) może stanowić fakt, że leży 
na sali pod ikonostasem, naklejonym niegdyś przez lekarza na ścianę.

Dla nikogo nie jest zresztą tajemnicą, że Tat’ uważa swą pracę za misję; 
lekarz zamierza jednak nie tyle leczyć ciała pacjentów, ile ich dusze, aktywnie 
walczyć z ich grzechami. Ofiary pragnie również Szchunajew:

17 Zob. Ю. Бедаш, Гетеротопология..., s. 145. Zob. także: M. Foucault, Inne przestrzenie, s. 124.
18 Na przykład w powieści Oddział chorych na raka (Раковый корпус, 1968).
19 M. Foucault, Inne przestrzenie, s. 123.
20 Ibidem, s. 124–125.
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Ну, Шхунаев, тот говорит, что так богу болезни угодно, чтоб на каждую палату одна 
жертва была. Тогда остальным Христос поможет. А Тать наш слушает, поддакивает, 
но у него-то на уме совсем другое. [...] Он с грехом борется. [...] Он меч карающий [...] 
В каждой палате грешников навалом. Ведь любой больной – это грешник. [...] тот, кто 
себя до болезни довел, не несчастный, а грешник. Как преступник. А за грехи надо 
платить (s. 56).

Co ciekawe, praktyki na wpół obłąkanego doktora wpisują się w historię locu-
su szpitala, który dopiero od ok. 1760 r. stał się instytucją leczniczą. Jak za Fou- 
caultem podaje Bedasz, wcześniej do szpitala ludzie przychodzili, by umrzeć, 
a jego personel stanowili w większej części przedstawiciele Kościoła, których 
zadaniem było nic innego jak troska o zbawienie dusz pacjentów21.

Boris sam nie rozumie, dlaczego nie idzie w ślady Siemiona i nie ratuje się 
ucieczką:

„В самом деле, почему?” – ответа я найти не мог, но ответил. И, отвечая, с ужасом 
понял, что говорю сущую правду: – Но я же должен бюллетень получить, выписку из 
истории болезни, гемоглобин перед выходом проверить (s. 152).

Z takich argumentów szydzi Flint, który namawia przyjaciela do przejścia do 
krainy martwych:

Смешно, Боря. Каков, однако, у тебя выбор: бумажка или жизнь? И ты выбираешь 
бумажку. Здорово! Законопослушно! Так и Борис, тот22, святой, из воли Старшего 
брата не мог выйти (s. 152). 

Przywoływana historia śmierci Borysa i Gleba koresponduje z rozważania-
mi wokół istoty ofiary, na której jakoby „Россия стоит” (s. 91). Boria z jednej 
strony nie chce zostać ofiarą (wydaje się idealnym kandydatem – predestynuje 
go samo imię, ponadto Gleb już zmarł), z drugiej jednak – nie potrafi przejąć 
inicjatywy i biernie czeka na ratunek. Być może oddanie się we władanie sił 
wyższych stanowić ma swego rodzaju pokutę za zwątpienie w sens życia, jakie-
go bohater doświadczył na krótko przed atakiem choroby.

[...] чувство некоей наступившей бессмысленности жизни не покидало меня. [...] 
И даже как-то подумалось, хорошо бы течение ее прекратилось само собой, без про-
блем и без мучений (s. 7).

Życie-ofiara w warunkach pozbawienia wolności jest nikczemne – zdaje się 
twierdzić bohater, kiedy konstatuje:

Самое страшное – это стихия жизни. Как у нас было. Вот большевики злодействуют, 
вначале в оцепенении, кто-то упирается, но – привыкают. А вот уже и Сталин, массо-
вые аресты, массовые расстрелы, о свободе и не вспоминает никто, но все равно люди 

21 Zob. Ю. Бедаш, Гетеротопология..., s. 146.
22 Kursywa autora.
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ходят по тротуарам, смеются, флиртуют... А в Германии при Гитлере то же самое 
было. На этой стихии жизни и строит любой режим свое господство (s. 42). 

Specyfika miejsca i związana z nią bliskość nieuchronnej śmierci sprzyja filo- 
zoficznej refleksji oraz zmusza do określenia sensu i celu własnego istnienia. 
Inaczej życie będzie tylko absurdalnym więzieniem, na które zostaje się skaza-
nym poprzez sam fakt narodzin.

Конечно, в аду – по грехам, в Мертвом доме – по вине (т.е. тоже по грехам). А здесь, 
в больнице, за что? Вина в появлении на свет. Раз родился, то должен помереть, при-
говор зачитывается сразу, но заключение пожизненное, и никто о нем не вспоминает, 
пока не зазвучат огненные слова, написанные на больничной стене (s. 76).

Okazuje się jednak, że śmierć jest równie bezsensowna – świadczy o tym 
sen Borisa, a także słowa Flinta. Boris wybiera więc życie, choć wie, że poczucie 
śmiertelności nie opuści go: „Человека можно назвать – временно живущий23. 
Мы можем только гадать о вечности. [...] Но испугался и вечности пока не 
захотел. И вернулся в палату” (s. 11). 

Przed decyzją o odejściu powstrzymuje go także myśl o żonie i córce, któ-
re nie wyobrażają sobie świata bez niego. To właśnie ich miłość chroni Borię 
przed złymi zamiarami Tat’a. Córka przysyła ojcu talizman, a żona niezłomnie 
walczy o jego życie i zdrowie. Niczym Beatrycze przez czyściec przeprowadza 
męża przez piekło szpitala, i jak można sądzić – również całego życia. Flint 
mówi:

Чего боишься? Ада? Так сам знаешь, что ад на Земле, в любом почти месте. Да хоть 
в палате твоей. Иначе откуда бы в голову „положительно прекрасного русского че-
ловека” Славки имя Беатриче бы влетело. Так он твою про себя называет. Не из гвоз-
дильного же цеха. Но вот выведет ли она тебя из этого ада? (s. 152–153).

Klarina staje się dla Sławki symbolem prawdziwej miłości: „Первый раз 
увидел женщину, ну, твою, которая после стольких лет жизни, можно 
сказать, семейной, и без склоки, а взаправду любит. Вот не знал, что такое 
бывает” (s. 178–179).

Nawet Sybilla rozumie potęgę miłości: „Его любят, а кто любит, тот 
познал Бога, ибо Бог есть любовь” (s. 57) – powie o Borisie.

To miłość nadaje sens istnieniu ludzkiemu i wyprowadza na wolność. 
Uczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka przydaje ładu absurdalnej 
egzystencji. Podczas reanimacji Boris uświadamia sobie, co naprawdę liczy się 
w życiu:

[...] подумал: хорошо, что я успел построить квартиру для жены и дочки, что сумели мы 
выбраться из коммуналки, что без меня они бы это не сделали, значит, что-то хорошее 

23 Kursywa autora.
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после меня останется. Понимаете, не тексты останутся, как я думал раньше, а сносная 
жизнь близких мне людей. На последних весах это оказалось важнее всего (s. 11).

Można przypuszczać, że wiedza, zdobyta przez bohatera podczas pobytu 
w miejscu innym, wyzwoliła jego istnienie od poczucia absurdu. Śmierć jest obok 
i kiedyś nadejdzie, ale uporządkowanie życia zgodnie z uniwersalnymi zasadami 
etycznymi pozbawia ją władzy nad człowiekiem.

Z niezwykle ciekawym ujęciem zagadnienia przestrzeni mamy do czynienia 
w twórczości Jeleny Dołgopiat. Pisarka upodobała sobie jednak inny rodzaj 
heterotopii. Na kartach jej utworów często pojawiają się miejsca nazwane przez 
Foucaulta przechodnimi (pociąg) i przejściowego zatrzymania (kawiarnia)24. W ta-
kich opowiadaniach jak na przykład Architektura (Архитектура), Droga do domu 
(Путь домой), Urodziny (День рождения)25 typowe dla twórczości pisarki fanta-
styczne przesunięcie (сдвиг) czy dopuszczenie (допущение) dokonuje się właśnie 
poprzez przestrzeń kawiarni lub pociągu.

Dołgopiat o swej metodzie twórczej mówi w sposób następujący:
[...] считаю, что это такая способность к сослагательному наклонению. Смотрю на 
реальность и думаю: что получится, если она чуть-чуть сдвинется? А потом остается 
только написать, что из этого получилось, своеобразные варианты реальности26.

W opowiadaniu Droga do domu podróż metrem przenosi bohatera do rzeczy-
wistości alternatywnej. Po niespodziewanym godzinnym postoju pasażerowie 
słyszą komunikat: „Граждане! [...] Вы находитесь в лучшем убежище мира. 
[...] Входы и выходы и щели, все заперто [...] Открыты дополнительные 
пространства”27.

Od tego momentu życie możliwe jest tylko pod ziemią. „Я вошел в метро, 
а очутился в подземном царстве. Я стал подземным жителем и на синее 
небо смотрю только в кино”28 (s. 3) – mówi Sierioża. 

Rzeczywistość podziemna okazuje się jedyną realną, a hołubione przez bo-
haterów wspomnienia z dawnego życia na powierzchni – sztuczną kreacją. Bez 
wątpienia mamy zatem do czynienia z przestrzenią inną, z kontr-miejscem, które  
 

24 Zob. M. Foucault, Inne przestrzenie, s. 119–120.
25 Wszystkie tłumaczenia tytułów prozy Dołgopiat moje – U.T.
26 Е. Долгопят, „Слегка смещаю реальность...”, Встреча для вас, Собеседник, Чебоксарский международ-

ный кинофестиваль 2012, www.grani21.ru/pub/elena-dolgopjat-slegka-smeshhaju-realnost (2.11.2014).
27 Е. Долгопят, Путь домой, s. 2. Opowiadanie weszło w skład zbioru Cienkie szyby (Тонкие стекла) 

wydanego w 2001 r. Z powodu niemożliwości dotarcia do wydania książkowego korzystam z utworu 
w formacie Word, przesłanego mi przez autorkę. Numery strony odpowiadają numerom wydruku kom-
puterowego. W dalszej części tekstu numery stron podaję w nawiasie.

28 Podobną funkcję nadaje pociągowi w swoim opowiadaniu Rodzina Anna Starobiniec. Bohater, uda-
jący się w podróż z Rostowa do Moskwy, odbywa w istocie podróż do innego wymiaru istnienia – w po-
ciągu zmienia się jego historia życia i stan cywilny. Ponowna podróż do Rostowa znowu oznacza zmianę 
całej jego egzystencji. Zob. A. Starobiniec, Rodzina [w:] eadem, Szczeliny, przeł. E. Skórska, Poznań 2005. 
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pozostaje również poza „normalnym” czasem. Można przypuszczać, że po-
dróż metrem była początkiem całego, stworzonego przez kogoś na wzór gry 
komputerowej, świata:

Предположим, это нас кто-то придумал, а об отпечатках пальцев позабыл. Придумал 
и сделал. Может быть, мы вроде биологических роботов. Нас можно потрогать, мы 
живые, но с какого момента? Когда наша жизнь началась? Когда поезд остановился 
под землей? (s. 16).

W opowiadaniu Kraina zapomnienia (Страна забвения), poprzez porównanie 
pociągu do statku kosmicznego, zaakcentowane zostaje oderwanie pasażerów 
od głównego nurtu życia. Podróż staje się egzystencją w innym wymiarze cza-
sowym, może nawet odpoczynkiem od życia, a zatem również, paradoksalnie, 
mimo nieustannego ruchu – miejscem chwilowego zatrzymania.

Opowiadanie Architektura także zwraca uwagę na szczególną sytuację podró-
żujących pociągiem:

Поначалу меня притягивали не просто дома, а дома на колесах – я думал, что в ва-
гонах поездов люди живут. Поезда останавливались на нашей станции, пассажиры 
выходили, прогуливались по платформе, пили чай в буфете и – с ударом колокола 
– спешили в свои жилища, смотреть из окон на текущую мимо жизнь. [...] Жители 
поездов стали для меня особым племенем, вроде марсиан. Когда я сам увидел землю 
с той стороны вагонного стекла, я понял, что уже давно был марсианином29.

Foucault podkreśla, że pociąg nie tylko pozwala przemieszczać się z jednego 
punktu do drugiego, ale także „jest czymś, co przejeżdża o b o k  nas”30. Specy-
ficzne relacje pomiędzy „mieszkańcami pociągu” a „stałego lądu” są więc obu-
stronne. Sposób istnienia w świecie zmienia się wraz z wkroczeniem w prze-
strzeń heterotopii. 

Codzienny nurt życia Iry z opowiadania Urodziny31 zostaje zakłócony pod-
czas przypadkowego spotkania w kawiarni. Bohaterka, rozpaczająca z powo-
du trzydziestych urodzin, zwierza się ze strachu przed starością tajemniczemu 
staruszkowi i zażywa podarowaną przezeń tabletkę. Od tej chwili jej istnienie 
zaczyna przebiegać w innym wymiarze. Pozornie życie Iry się nie zmienia, jed-
nak w kolejne urodziny bohaterka budzi się i nie pamięta niczego, co wydarzyło 
się w ciągu roku. Ten cykl będzie się powtarzał przez wiele lat.

Не только память ничего не хотела помнить сверх двадцати девяти лет. Весь орга-
низм ничего не хотел помнить. Шрам от пореза исчезал. Выдранный зуб оказывался 
на месте. Ира не старела. Проходил год, и она вновь просыпалась двадцати девя-
тилетней. Волосы не седели. Морщины не появлялись. Сын рос, Витя стал лысеть, 

29 Е. Долгопят, Архитектура [w:] idem, Гардеробщик, Москва 2005, s. 254.
30 M. Foucault, Inne przestrzenie, s. 119–120. Podkreślenie moje – U.T.
31 Opowiadanie było opublikowane na blogu autorki 26 stycznia 2011 r. Zob. www.rekaoka.live 

journal.com (2.11.2014).
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отрастил брюшко, весь мир старел, но Ира не менялась. Весь мир уносило от нее 
течением времени32.

Miejsce chwilowego zatrzymania zmieniło więc egzystencję Iry i jej bliskich na 
bardzo długi czas. Kolejna wizyta w tej samej kawiarni umożliwia jednak odzy-
skanie utraconego życia. Kawiarnia nie tylko odmienia więc rzeczywistość Iry 
poprzez pozbawienie jej istnienia wymiaru czasowego, lecz kiedy ta zrozumiała 
swój błąd – otwiera przed nią na powrót drzwi do świata śmiertelnych. Jest to 
zatem miejsce szczególne, swego rodzaju portal.

Jak wynika z powyższych rozważań, konstrukcja przestrzeni w prozie Kan-
tora i Dołgopiat33 nacechowana jest szczególną semantyką. Bohaterowie ich 
utworów przemieszczają się pomiędzy różnymi wymiarami istnienia, światami 
możliwymi, alternatywnymi wariantami życia. Wydaje się, że właśnie ta cecha 
pozwala zaliczyć twórczość pisarzy do nurtu nazwanego przez Natalię Iwano-
wą – ultra fiction. Zgodnie z definicją badaczki będzie to: 

[...] вплетение фантастического элемента (или мотива) в совсем не фантастический 
ряд. Фантастический сдвиг в реальной литературе – устойчиво развивающийся тренд 
[...]. Фантастическое допущение рождает ultra fiction – в ответ на прагматический non-
fiction34.

Porównanie ujęcia problemu wolności człowieka w utworach omawianych 
pisarzy prowadzi do wniosku, że wydźwięk opowiadań Dołgopiat jest bardziej 
pesymistyczny. Bohaterowie Kantora znajdują sposób na nadanie swemu życiu 
trwałego sensu – taką moc posiada miłość i Dom – twierdza35. U Dołgopiat 
obraz prawdziwego, ocalającego człowieka Domu pojawia się tylko raz – w Opo-
wieści o dwóch spotkaniach (Повествование о двух встречах, 2007). W opowiadaniu 
Exit bohaterka zyskuje wolność poprzez odpowiedzialną miłość macierzyńską, 
mimo iż w wymiarze fizycznym ta ją ostatecznie zniewala36. Postaci z innych 
utworów natomiast, pomimo wiecznych poszukiwań i tęsknoty, pozostają za-
gubione pomiędzy przestrzeniami „snów i namiętności”37, świata wirtualnego 
i rzeczywistego, a także ich możliwymi odgałęzieniami. 

32 Е. Долгопят, День рождения. Korzystam z tekstu opowiadania opublikowanego na blogu pisarki, 
www.rekaoka.livejournal.com (2.11.2014).

33 Wyraźne cechy heterotopii posiadają także bez wątpienia baza wojskowa z opowiadania Exit (1993) 
i mieszkanie bohaterki utworu zatytułowanego Urlop (Отпуск, 2008). Ramy niniejszego tekstu nie pozwa-
lają jednak zająć się tutaj ich analizą.

34 Н. Иванова, Русский крест. Литература и читатель в начале нового века, Москва 2011, s. 9–10.
35 Zob. М. Загидуллина, Русское барокко конца ХХ века (Творчество Владимира Кантора) [w:] В. Кан-

тор, Крепость, Москва 2004, s. 486–489.
36 Szerzej na ten temat w: U. Trojanowska, W poszukiwaniu żywego słowa. Problem komunikacji w wybranych 

opowiadaniach Jeleny Dołgopiat [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, red. A. Dudek, Kraków 2010, 
s. 377–385 oraz U. Trojanowska, Poszukiwanie wolności w cyberpunkowej rzeczywistości opowiadania „Exit” Jeleny 
Dołgopiat [w:] Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej, Kraków 2008, 
s. 179–186.

37 M. Foucault, Inne przestrzenie, s. 119.


