
W I K T O R I A  T I C H O M I R O W A

JA K  N A S  W I D Z I A N O
„P R Z E Z  Z A K R A T O W A N E  O K I E N K A”?

WI ZE R U N E K  ROSJ I  I  RO SJ A N I N A  W  P O L S K I E J  P R O ZI E  A G R O W E J

ROZWA AJ C TO PYTANIE, CHCIA ABYM ZASYGNALIZOWA  BLI SZE PRZYJRZENIE
si  polskiej literaturze o GU agu pod k tem problematyki budowania w tekstach
kultury, szczególnie w pi miennictwie, obrazów innych narodowo ci.

Tytu owe zagadnienie omówi  has owo na wybranych przyk adach z kilkunastu
najbardziej reprezentatywnych utworów literackich i paraliterackich1 poddanych
analizie w ca o ci lub fragmentarycznie, które rozpatrywa am jak jeden tekst.

Opiera am si  na podstawowym za o eniu szerszego traktowania poj cia „obraz”
(lub „wizerunek”) w pracach znawców tej problematyki, którzy pod poj ciem „obra-
zu” rozumiej  nie tylko stereotypy etniczne wraz z ich „struktur  g bok ”, jak  jest

1 M. Wa kowicz, Dzieje rodziny Korzeniewskich, Tel Awiw 1942. Korzystam z wydania: Bibl.
„Or a Bia ego”, Rzym 1945; B. Oberty ska (pod pseud. M. Rudzka), W domu niewoli, Bibl. „Or a
Bia ego”, Rzym 1946. Korzystam z wydania: Czytelnik, Warszawa 2005; J. K Umiastowski, Przez
kraj niewoli. Wspomnienia z Litwy i Rosji z lat 1939 – 1942, Bibl. Pami tników, Londyn 1947, w: My
deportowani. Wspomnienia Polaków z wi zie , agrów i zsy ek w ZSRR, wyb. i oprac. B. Klukowski,
Wyd. ALFA, Warszawa 1989, s. 201– 244; W. Grubi ski, Mi dzy m otem a sierpem. Wspomnienia,
Stow. Pisarzy Pol., Londyn 1948. Korzystam z wydania: Czytelnik, Warszawa 1990; J. Czapski, Na
nieludzkiej ziemi. Wspomnienia, Instytut Literacki, Pary  1949. Korzystam z wydania: Czytelnik,
Warszawa 1990; A. Krakowiecki, Ksi ka o Ko ymie. Wspomnienia, Wyd. Veritas, Londyn 1950,
w: My deportowani…, s. 123 – 158; G. Herling-Grudzi ski, Inny wiat. Wspomnienia z pobytu
w wi zieniach i obozach w ZSRR, przedm. B. Russela, Wyd. Gryf, Londyn 1953; wyd. nast. z podty-
tu em: Zapiski sowieckie, Instytut Literacki, Pary  1965. Korzystam z wydania: Czytelnik, Warszawa
1992; T. Wittlin, Diabe  w raju, Wyd. Gryf, Londyn 1951. Korzystam z wydania: Wyd. Polonia,
Warszawa 1990; „W czterdziestym nas Matko na Sibir zes ali”. Polska a Rosja 1939 – 42, wyb.
i oprac. J.T. Gross, I. Grudzi ska-Gross, wst p J.T. Gross, Wyd. Aneks, Londyn 1983. Korzystam
z wydania: Wyd. Res Publica i Libra, Warszawa 1990; B. Skarga (pod pseud. W. Kra niewska), Po
wyzwoleniu… (1944 – 1956), Instytut Literacki, Pary  1985. Korzystam z wydania: Wyd. „W dro-
dze”, Pozna  1990; Isfahan miasto polskich dzieci, wyd. 2. Londyn 1988, w: My deportowani…,
s. 245 – 286; M. Kulczy ska, Lwów – Donbas 1945, Wyd. „EPOKA”, Warszawa 1988. Korzystam
z wydania: 1989, tam e; T. Fedorowicz, Drogi Opatrzno ci, Wyd. Norbertinum, Lublin 1991.
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mit, lecz równie  uprzedzenia, wyobra enia, najogólniejsze oceny (opinie, s dy),
a tak e inne komponenty2. Dzi ki takiemu zdefiniowaniu uzyskujemy niejednorodn ,
rozbudowan , wewn trznie skomplikowan  i stale przekszta caj c  si  struktur 3.

S uszny wydaje si  pogl d Aleksandry Niewiary, która umieszcza obraz pewnego
narodu w bardziej rozleg ej sieci konstruktów kulturowych, odnosz cych si  do wy-
obra e  o narodach. Tworz  je ró norodne, powi zane mi dzy sob  relacjami sk ad-
niki: obraz w asnej grupy, rozmaite schematy poj ciowe, symbole kolektywne, kon-
stytutywne dla w asnej kultury warto ci, ustereotypizowane s dy4. Z tego punktu
widzenia odr bnym problemem badawczym staje si  poszukiwanie ogólniejszych
prawid owo ci w kszta towaniu si  opinii publicznej na temat obcego narodu, krysta-
lizacji s dów utrwalaj cych w spo eczno ci i kulturze obraz „innego etnicznie”
(w terminologii Z. Boksza skiego5). Zdaniem niektórych autorów szczególn  rol
w rekonstruowaniu tego procesu kognitywnego odgrywaj  dokumenty prywatne
Polaków, gdy , jak pisze Z. Boksza ski, zawieraj  one „swobodne, nieukierunkowa-
ne przez badacza relacje […] na temat innych narodów i grup etnicznych”6. Takie
materia y, w przekonaniu A. Niewiary, s  „najwarto ciowsz  podstaw  do odtworze-
nia zmian kultury i wiadomo ci polskiej w zakresie opinii na temat […] obcego
narodu”7. Dyskurs agrowy jest doskona ym i unikalnym polem tego rodzaju obser-
wacji otwieraj cych now  perspektyw  interpretacyjn  dla tej cz ci pi miennictwa.

Rozpoczn  od stwierdzenia, i  omawiany wizerunek zawiera ró ne elementy
konstrukcyjne: bezpo rednie wypowiedzi na temat Rosji i Rosjan, potok metafor,
reminiscencje literackie, sk adniki typowo j zykowe (przede wszystkim zapo y-
czenia z j zyka rosyjskiego), kolorystyczn  charakterystyk  obiektów, opisy
przyrody (szczególnie pó nocy Rosji, tajgi – tutaj uzupe nieniem dla prozy by a
poezja, zw aszcza znane wiersze B. Oberty skiej o tematyce agrowej) oraz inne
elementy. Nie mam na celu usystematyzowania na podstawie ich analizy wszyst-
kich powtarzalnych cech polskiej wizji Rosji i Rosjan (co by oby niemo liwe ze
wzgl du na ograniczone ramy niniejszej wypowiedzi). Skoncentruj  si  tu na
wyakcentowaniu niektórych tylko w a ciwo ci potocznej percepcji, sposobów
kreowania owych obrazów oraz mechaniki ich powstawania.

Ka da próba zrekonstruowania wizerunku „innego” na gruncie kultury stawia
przed badaczem nieunikniony problem wykrycia relacji mi dzy obrazem kraju

2 Zob. Z. Boksza ski, Stereotypy a kultura, Wroc aw 1997, s. 57, 58, 109; autor powo uje si  tu na
innych badaczy, m.in. K. Wajd , T. Szarot .

3 A. Niewiara, Procesy kategoryzacji a kulturowe konstruowanie obrazu „innego” (Moskwicin-
-Moskal-Rosjanin), w: Katalog wzajemnych uprzedze  Polaków i Rosjan, red. A. de Lazari, Warsza-
wa 2006, s. 49.

4 Tam e, s. 51.
5 Z. Boksza ski, Stereotypy a kultura…, s. 55.
6 Tam e, s. 111.
7 A. Niewiara, Moskwicin-Moskal-Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret, ód  2006, s. 7.
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i narodu a wyobra eniami o nim, tworzonymi nie tylko przez inne kultury, ale tak e
przez w asn . Nierzadko zdarza si , e te wyobra enia maj  ma o wspólnego z rze-
czywisto ci  i wyst puj  raczej pod postaci  standardowego zestawu mitologemów,
zniekszta caj cych prawdziwy obraz lub pot guj cych jego aberracje.

W naszym przypadku jest inaczej. Dokumenty osobiste (pami tniki, autobio-
grafie, relacje) oraz teksty oparte na „autentyku” (dokument, faktografia, wia-
dectwo) pozwalaj  polskiej literaturze agrowej na g boki kontakt z dwoma
jednocze nie wiatami – Rosji i Polski. Decyduje o tym kilka czynników, z któ-
rych najwa niejsze to:

1) Ogromna liczba sygna ów informacyjnych, które stanowi y punkt wyj cia
dla wypracowania niestandardowych opinii. Ilo  utrwalonych w tekstach infor-
macji jest dowodem na to, e ich autorzy wiadomie d yli do przekazania od-
biorcy w asnego sposobu prze ywania Rosji.

2) Absolutna wiarygodno  informacji, maj cej u swych róde  naoczne wia-
dectwa (potwierdzaj  to w szczególno ci analogiczne przyk ady z rosyjskiej lite-
ratury o GU agu).

3) Praktycznie nieograniczone mo liwo ci obserwatora w poznawaniu nowej dla
niego rzeczywisto ci. Za najistotniejsze mo na tu uzna  nast puj ce momenty:

a) blisko  obu j zyków s owia szczyzny;
b) bezpo rednie uczestnictwo w rosyjskim yciu, jego znajomo  „od pod-

szewki”;
c) zbiorowe wysi ki nakierowane na poznanie „innego” wiata;
d) d ugi okres pobytu w ZSRR.

4) Ró ny wiek, pochodzenie i zawody autorów tekstów, dzi ki którym literatu-
ra ta staje si  jeszcze bardziej kulturowo i mentalno ciowo reprezentatywna.
Wielu ludzi, którzy prze yli tamte lata rosyjskiej historii posiada o nie tylko
zmys  obserwacyjny, ale równie  talent artystyczny. W ród nich znalaz o si
niema o osób z wykszta ceniem, a nawet z wyrobionym ju  literackim nazwi-
skiem, umiej cych w opracowanym artystycznie dokumencie wyrazi  swoje
doznania. Chocia  te zapisy indywidualnych losów odzwierciedla y jednostkowy
sposób widzenia i ocen  otaczaj cego rodowiska, stanowi y jednak bogate ród o
informacji o rezultatach zderzenia dwu kulturowych wiatów – polskiego i rosyjskie-
go, dlatego te  odznacza y si  du  warto ci  poznawcz .

5) Postawa emocjonalna obserwatora. W licznych wiadectwach i ocenach
dotycz cych Rosji odczuwalny jest ogromny adunek uczuciowy. Emocjonal-
no  stanowi nieod czn  cz  ka dego tekstu, pot guj c jego oddzia ywanie
na czytelnika.

6) Tak samo silna by a motywacja przekazania prawdy o yciu w niewoli, przy
jednoczesnym zachowaniu specyfiki bytowej innej wspólnoty i ró nic w sposobie
bycia i kulturze dwóch etnosów.
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Zarówno te, jak i inne czynniki sprzyja y powstaniu w polskiej literaturze a-
growej najbli szego prawdzie obrazu Rosji (z jej ukszta towanymi w socjalizmie
warunkami ycia i obyczajowo ci ), rosyjskiego narodu i kultury. Trzeba przy
tym szczególnie podkre li , e w procesie kontaktu mi dzykulturowego kultura
polska wyst powa a jako narodowo-tradycyjna ca o , natomiast rosyjska w splo-
cie z jej radzieckim wytworem jako odr bnym systemem kulturowym zdetermi-
nowanym socjalnie.

Polacy oswajali obcy dla siebie wiat przede wszystkim poprzez oswojenie nie-
znanych wcze niej realiów epoki radzieckiej. Przepuszczaj c je przez swoj wia-
domo , nadaj c ró ne formy indywidualnej i zbiorowej interpretacji oraz s owny
wyraz, przekazywali w asny sposób percepcji przedmiotów i zjawisk nowej rze-
czywisto ci pozaj zykowej innym cz onkom swojej wspólnoty j zykowej. Na tej
podstawie w polskiej wiadomo ci zbiorowej kszta towa  si  system wyobra e
o Rosji Radzieckiej oraz a cuch odpowiadaj cych im skojarze  kulturowych.

Obiektywna rzeczywisto  otaczaj ca polskich wi niów i zes a ców wyra ona
jest w prozie agrowej za pomoc  poj  zwi zanych z innym wiatem i inn  kul-
tur . Spo ród ca ego szeregu tego typu poj , uwarunkowanych socjokulturow
sytuacj  przebywaj cych w ZSRR Polaków zaliczonych do kategorii „elementów
antyradzieckich” wyodr bni  tylko kilka najbardziej pojemnych tre ciowo i roz-
powszechnionych w analizowanym materiale.

Rosja okre lana by a za pomoc  poj  „n dzy, biedy i g odu”, wyrastaj cych nie
tylko z realiów okresu wojny, ale i powojennego ycia – z ego zaopatrzenia ludno-
ci w artyku y pierwszej potrzeby, braku produktów spo ywczych. Dodajmy, e

w polskim postrzeganiu radzieckiej rzeczywisto ci by o dobitnie wyra one szczere
wspó czucie wobec braków i biedy innych, w tym równie  narodów cierpi cych
z powodu przemocy wojskowej i politycznej, przede wszystkim wobec Rosjan:

Na stacjach ruskie ludzie prosili nas o chleb lub kawa eczek s oniny lub star  bielizn 8.

Trudno by o uwierzy , e bolszewiccy o nierze s  tak obdarci. Karabiny by y na sznur-
kach, a zamiast pasów byli podpasani szmatami. Konie wygl da y jak ko ciotrupy […] o -
nierze jedli upki od kartofli, a oficerowie kartofle9.

Wed ug s ów naocznych wiadków o nierze bolszewiccy, którzy we wrze niu
1939 r. weszli do Grodna

nie wiedzieli jak si  obchodzi  z mas em. Smarowali mas o na ciastka z kremem. […] Na
kie basy i inne smaczne rzeczy ucali si  jak dzicy ludzie10.

8 „W czterdziestym nas Matko na Sibir zes ali”…, s. 124. Redaktorzy ksi ki zachowuj  ortografi
i interpunkcj  orygina u dokumentów, z których korzystaj .

9 Tam e, s. 82.
10 Tam e.
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W zaj tym przez Armi  Czerwon  Lwowie

Sowieccy o nierze i oficerowie dziesi tkami kupowali cyrkle, guziki, stosy zeszytów i na
kila myd o. Sklepy z materia ami zosta y do kilku dni opró nione11.

Jeden ze wiadków wspomina, e po przekroczeniu polskiej granicy

o nierze po mie ci biegali od sklepu do sklepu kupowali co tylko mogli a przewa ni zegar-
ki, bu ki, ki basy, materia y sukiennicze, i rowery. […] dwóch sowietów […] zobaczyli kie -
bas , Kola idzem jeszcze ke basy kupim, a napewno tam kie basy nie ma tylko na wystawie
jest zrobiona z drzewa jak unas w Moskwie12.

Przy tym w ogólnym wspó czuj cym stosunku Polaków do cudzych nieszcz
pozostawa o miejsce równie  na szczere zdziwienie i ironi  wywo an  komicz-
nymi sytuacjami lub nawet próby zestawienia (na poziomie bytowym) obu kultur
i ró nych narodowo ciowych typów zachowania.

Przychodz  do sklepu pytaj  si  czy mo na dosta  chocia  100 gram kie basy, mo na,
czemu nie, a pó  kilograma mo na, mo na nawet i pi  kilogramów. O to dajcie nam po 10
kg., kie bas  t  pozak adali na szyj  bo ju  wszystko mieli pozapakowywane bu kami, nawet
i czapke. Ulice by y poza ucane bu kami bo kupowali setkami bu ki a potem jak si  zm czy
ci ko mu by o nie  to wysypywa 13.

Ta specyfika budowania obrazów Rosjan i ich kraju zarysowuj ca si  w mate-
ria ach dokumentacyjnych jeszcze dobitniej jest wyra ona w tekstach literackich:

Dwaj majorowie z zaciekawieniem ogl dali termos. Jeden z nich szczerze wyzna , i  by
przekonany, e to zegarowa bomba. […] Kto  przytaska  na sprzeda  tapczan z po ciel ,
wewn trz otwieranego automatycznie pud a. Kapitan-lotnik […] wyrazi  w tpliwo , czy
w czasie snu w pudle na po cieli, spr ynowe zawiasy w nocy nie zatrzasn  si  i cz owiek si
nie udusi. Sprzedawca wyja nia , e […] sypia si  na wierzchu, na materacu. Lotnik nie wie-
rzy , odpieraj c, e gdyby to by a prawda, to materac nie by by pokryty tak adn  materi 14.

Do podobnych pogl dów na Rosj  jako na kraj biedaków przywodzi  Polaków
równie  niski poziom organizacji rosyjskiego ycia:

Poszli my do sto ówki, eby co  zje  […]. Dali nam zup  – lurk  z kapust , tzw. szczi,
potem niby mi so – jakie  och apy z kartoflami, wszystko bardzo s one. […]

Mówimy kelnerce:
– Dajtie czaju.
– Czaju niet.
– Dajtie kipiatku.

11 Tam e, s. 103.
12 Tam e, s. 136.
13 Tam e.
14 T. Wittlin, Diabe  w raju…, s. 37.
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– Kipiatku niet.
– A woda jest’?
– Woda jest’!
– No, dajtie wody.
Odesz a. Po chwili wróci a. Powiedzia a, e nie mo e da  wody, bo nie ma szklanek ani

fili anek, nie ma w czym poda . Zaskoczeni mówimy, eby poda a wod  w tych g bokich
talerzach, w których by a zupa, to tak si  napijemy. […] Znowu odesz a, a wróciwszy
o wiadczy a:

– Chozjain skaza , szto nielzia, bo niekulturno15.

Powy szym wyobra eniom podporz dkowywa a si  równie  opinia Polaków
na temat bezgu cia „Moskali”, szczególnie przedstawicieli sowieckiej arystokra-
cji, ich braku poczucia miary i stylu we wszystkim, co s u y o jako ozdoba ycia
materialnego. To poczucie ca kowitego braku gustu w obcym rodowisku pi t-
nowa o znamieniem biedy nawet to, co wed ug ówczesnych miar uwa ane by o
w Rosji za luksus odpowiadaj cy standardom radzieckiej kultury:

Na skraju rynku zatrzyma a si  nowoczesna, luksusowa limuzyna, z której wysiad y trzy kobie-
ty, prawdopodobnie ma onki dygnitarzy, dysponuj cych tym wozem. […] Zajecha y na rynek
z szumem, z jakim w zachodnioeuropejskich stolicach ony ministrów zaje d aj  pod magazyny
mód. […] jedna kupi a kapelusz – zielony ko pak z czerwonym skrzyd em […]. Sprawunek swój
trzyma a w r ku, nie maj c odwagi w o y  go na g ow . […] Nie dlatego jednak, e by  okropny,
podoba  jej si  przecie , skoro go kupi a, lecz e niechybnie by  to jej pierwszy kapelusz w yciu16.

Szereg realiów wywo ywa o w wiadomo ci indywidualnej i zbiorowej poj cie
braku czysto ci, okropnego brudu. wiadcz  o tym opisy antysanitarnych warun-
ków panuj cych w wi zieniach, agrowych barakach i innych miejscach pobytu
deportowanych Polaków, wszechobecnego cisku u atwiaj cego rozprzestrzenia-
nie si  powa nych chorób, przera aj cego zewn trznego wygl du ludzi walcz -
cych o przetrwanie: „twarz czarna z brudu i sadzy, pokryta czarnym […] od mie-
si cy nie golonym zarostem”17. Nale y tu równie  doda  obrazy brudu ulicznego,
zaniedbania zamieszkiwanych pomieszcze . Polacy pisz  o braku elementarnych
rodków higienicznych, bielizny i po cieli, ci g ym deficycie myd a. Ogólne

wra enie obrazu totalnego zanieczyszczenia otaczaj cego rodowiska pot guj
wielokrotne wzmianki o zast pach wszy, pluskiew, karaluchów i szczurów.

Najcz ciej jednak poj cia okre laj ce w polskiej wiadomo ci ówczesny ro-
syjski wiat formowane by y poprzez realia zwi zane ze sfer  polityki, ideologii,
mentalno ci, sposobu bycia i kultury innego etnosu.

Rosja jako poj cie geograficzne: w pewnych wypadkach uto samiana ona by a
z Syberi  i szerzej – rosyjsk  Pó noc  (por.: pojecha  na tzw. „bia e nied wie-

15 T. Fedorowicz, Drogi Opatrzno ci…, s. 47.
16 T. Wittlin, Diabe  w raju…, s. 37.
17 Tam e, s. 15.
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dzie”18; wys a  na bia e nied wiedzie19), w innych, znacznie cz stszych – z Azj
(por.: „Rosja Europejska”, „Rosja Azjatycka”20), a jednocze nie bliska by a poj -
ciu Wschodu jako przestrzeni despotyzmu, przeciwstawionej demokratycznemu
Zachodowi. Tak czy inaczej poj cie „Rosji” w polskim dyskursie agrowym nie
jest zbie ne z jej geograficznymi granicami. Poza tym poprzez zwi zek z poj -
ciami „Syberii” i „Wschodu” posiadaj cymi w polskiej wiadomo ci dodatkowe
sensy, których róde  nale y szuka  w historii oraz polityce, poj cie „Rosji” tak e
ulega upolitycznieniu.

Rosja by a ci le zwi zana z poj ciem zniewolenia. Zjawisko to bezpo rednio wy-
ra a si  w tytu ach najbardziej znanych dzie  i wielu dotycz cych jej okre leniach:
„dom niewoli”, „martwy dom”, „kraj niewoli”, „republika wi niów”, „katorga”,
ziemia „przykutych do galer niewolników”, „kraj niewolników XX wieku” i in.21.

Rzeczywisto  polityczna Rosji epoki radzieckiej kszta towa a wyobra enie o niej
jako o totalitarnym imperium. W literaturze agrowej istnieje wyra nie sformu owana
idea, wed ug której Rosja Radziecka rozpatrywana jest zgodnie z funkcjonuj cymi
w Europie Zachodniej wyobra eniami o niej jako formie despotyzmu, maj cego swe
przed u enie w totalitaryzmie XX wieku, a tak e w zgodzie z polskimi pogl dami na
bolszewizm jako „czerwony carat”, wpisanymi w poj cie „wiecznej Rosji”, najpierw
carskiej, potem komunistycznej, zagra aj cej istnieniu polskiego narodu22.

Paru przyk adów wymaga uzasadnione realiami ówczesnej Rosji poj cie „wo-
juj cego ateizmu” („widzielismy zamkni ty ko ció  z napisem „Antirieligioznyj
muziej” – pisze G. Herling-Grudzi ski23), które zros o si  z poj ciem zak amania
i oszustwa, a którego wyszukanie i wyrafinowanie wprawia w zdumienie cudzo-
ziemca. O jednym z najbardziej typowych sposobów walki z religi , wykorzy-
stywanym w radzieckich szko ach wielokrotnie wspomina y w swoich wypraco-
waniach polskie dzieci po ewakuacji z ZSRR:

Na Sybirze – opowiada trzynastoletni obserwator ycia w Rosji Henryk S. – […] chodzi-
em do szko y. Uczyli, e nie ma Boga. […] W suficie zrobili dwie dziury. Do jednej Ko-

18 „W czterdziestym nas Matko na Sibir zes ali”…, s. 64.
19 B. Oberty ska, W domu niewoli…, s. 37.
20 Poj cia te mo na równie  spotka  w pracach specjalistycznych po wi conych problemowi de-

portacji Polaków w g b ZSRR w latach II wojny wiatowej. Zob. np.: J. Siedlecki, Losy Polaków
w ZSRR w latach 1939 – 1986. Wyd. 3, Gryf Publications, Londyn 1990, s. 45. Spo ród przyk adów
literackich wymieni  jeden z ksi ki: Isfahan…, s. 285.

21 B. Skarga, Po wyzwoleniu… (1944 – 1956)…, s. 192, 206; M. Wa kowicz, Dzieje rodziny Ko-
rzeniewskich…, s. 45; B. Oberty ska, W domu niewoli…; J.K. Umiastowski, Przez kraj niewoli…,
s. 201, 240; T. Wittlin, Diabe  w raju…, s. 98, 123, 189, 198; J. Czapski, Na nieludzkiej ziemi…;
G. Herling-Grudzi ski, Inny wiat…, s. 216, 226.

22 Zob. J. Prokop, Mit Rosji w dzisiejszej Polsce, w: Wspó cze ni S owianie wobec w asnych trady-
cji i mitów, red. M. Bobrownicka, L. Suchanek, F. Ziejka, Kraków 1997, s. 184, 186, 189.

23 G. Herling-Grudzi ski, Inny wiat…, s. 19.
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mendant mówi  Boh, Boh daj pieroh i nic nie by o. Do drugiej mówi  Sawiet, Sawiet daj kan-
fiet i sypa y si  cukierki. On mia  si e Bóg nic nieda 24.

Opis takich metod propagandy antyreligijnej mo na spotka  nawet w prozie
artystycznej, na przyk ad w opowiadaniu Tadeusza Wittlina z ksi ki Diabe
w raju, gdzie przytoczony jest przyk ad pedagogicznych wysi ków zmierzaj cych
do zast pienia wiary w Boga wiar  w „ukochanego ojca Stalina”, przysy aj cego
dzieciom s odycze25.

Najwa niejszym, centralnym dla ca ej literatury agrowej poj ciem, wyznaczaj -
cym horyzonty polskiego spojrzenia na Rosj  sta o si  poj cie odr bno ci. Wed ug
J. Kornhausera badaj cego wiadomo  narodów po udniowos owia skich26 poczucie
to, cho  karmi si  w a nie s owia sko ci , „wynika z konfliktu kultur”27. Owo
stwierdzenie jest s uszne równie  w odniesieniu do naszego materia u badawczego.

Zbli a a Polaków do Rosji jedynie „wysoka” kultura rosyjska (sztuka – literatu-
ra, muzyka, a tak e j zykowe formy grzeczno ciowe, które potrafi a zachowa
rosyjska inteligencja), ale w GU agu nale a a ona do zjawisk sporadycznych.
Natomiast rosyjska kultura ycia codziennego na ogó  przyjmowana by a przez
polsk wiadomo  jako obca, a kultura b d ca wytworem ideologii jako wr cz
antagonistyczna. wiadczy o tym m. in. do  cz sto spotykane w tekstach literac-
kich i paraliterackich jej uj cie satyryczne:

Na ka dej sowieckiej stacji znajduje si  tak zwany „punkt propagandowy”. Jest to du a pocze-
kalnia, w której wisz  podobizny wodzów i ministrów, propagandowe plakaty, na sto ach nakry-
tych czerwonym suknem le  pisma i broszury, a zwyk e gdzie indziej krzes a, zast pione s  tutaj
obitymi czerwonym pluszem fotelami, w których przebywaj  nie mniej czerwone pluskwy28.

Rozbie no  kulturowa pot gowa a w Polakach poczucie wyobcowania, de-
terminowa a sposób my lenia i zachowania wobec Rosjan, zamykaj c go w ist-
niej cym ju , uformowanym w historycznej i kulturowej wiadomo ci narodu
stereotypie.

Analiza tekstów wykazuje, e w obrazach Rosji tworzonych przez Polaków
umacnia o si  poczucie w asnej wy szo ci cywilizacyjnej, standardów obowi -
zuj cych w kulturze narodowej:

W teatrze spotykano kobiety rosyjskie w „naszych” koszulach nocnych, za  oficerowie
myli si  w ubikacjach, dziwi c si  dlaczego, ta woda tak szybko ucieka29.

24 „W czterdziestym nas Matko na Sibir zes ali”…, s. 116. Zob. te  przyk ady na s. 146, 152, 191, 249.
25 T. Wittlin, Diabe  w raju…, s. 91.
26 Zob. J. Kornhauser, wiadomo  regionalna i mit odr bno ci: o stereotypach w literaturze serb-

skiej i chorwackiej, Kraków 2001.
27 Cyt. za: D.J. irli , wiadomo  odr bno ci, „Nowe Ksi ki” 2001, nr 7, s. 10.
28 T. Wittlin, Diabe  w raju…, s. 199.
29 „W czterdziestym nas Matko na Sibir zes ali”…, s. 103–104.
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Sta e podnoszenie przez Polaków indywidualnej i zbiorowej samooceny z kolei
prowadzi o do ostrzejszych reakcji stereotypowych i uprzedze  wobec Rosjan30.
W ca ej ich ró norodno ci dostrzec mo na ogólniejsz  tendencj .

W polskim stylu my lenia i literaturze g boko zakorzeni o si  przekonanie, e
Rosja jest a priori obca Europie, a wi c – w konsekwencji – Polsce jako jej inte-
gralnej cz ci.

W Polsce mówi c „Europa” nigdy nie uwzgl dnia o si  Rosji

kategorycznie o wiadcza M. Wa kowicz w Dziejach rodziny Korzeniewskich31.
Ów ukszta towany historycznie pogl d nabra  jeszcze wi kszej ostro ci wskutek

wschodnich do wiadcze  Polaków w okresie II wojny wiatowej i po jej zako cze-
niu. Symptomatyczne jest to, e otaczaj ca ich rzeczywisto  ukazana jest w tek-
stach przez pryzmat realiów, poj  i zjawisk „poj ciowych” wyznaczanych na za-
sadzie przeciwstawienia rosyjsko ci i europejsko ci, co w sposób nieunikniony
poci ga o za sob  powstawanie obrazów „swojskiej”, „rodzinnej” Europy i „obcej”,
niespokrewnionej z t  wspólnot  narodów „Eurazji”, czyli Rosji. Literatura od-
zwierciedla a i utrwala a t  opozycj , ale równocze nie poszerza a jej znaczenie,
tworz c nie tylko obrazy, lecz tak e stereotypy i mitologiczn  symbolik  Rosji.

Za g ówn  cech  w procesie samoidentyfikacji Polaków przebywaj cych w in-
nym rodowisku etnicznym i w nowych warunkach mo na uzna  coraz silniejsze
uto samianie samych siebie z „Europejczykami”. W prozie agrowej kontrast mi -
dzy pojmowaniem wiata przez nosicieli kultury zachodniej i radzieckiej przebiega
przez ró ne rozumienie poj  dotycz cych ró nych sfer ycia i tworz cych ca y
paradygmat. „[…] inteligent mierdzi kapitalizmem”32 – t umaczy  rosyjski zek
znaczenie najstraszniejszej w ród agrowego ludu obrazy polskiemu wi niowi,
w którego ojczy nie nawet ch op ca uje kobiet  w r k  i przepuszcza j  pierwsz ,
co w pewnym sensie czyni z niego „inteligenta”33. Sens dystansu pomi dzy dwoma
typami osobowo ci kulturowej – Europejczyka i kogo , kto w prozie literackiej
zosta  okre lony mianem homo sovieticus, wyja nia pojmowanie dobrze wychowa-
nego, szlachetnego cz owieka odpowiadaj cego znaczeniu s owa „d entelmen”:

Sier ant splun  na beton posadzki, roztar lin  butem i zakl  grubia sko. Najwidoczniej
nie by  gentelmanem34.

30 O zale no ci mi dzy stereotypami a samoocen  – por. C.N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone,
Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze uj cie, t um. M. Majchrzak, A. i M. Kacmajor, A. Nowak,
Gda sk 1999, s. 32–34.

31 M. Wa kowicz, Dzieje rodziny Korzeniewskich…, s. 48.
32 T. Wittlin, Diabe  w raju…, s. 157.
33 Zob. Z. Komorowski, Uniwersalizm w kulturze polskiej, w: Warto ci w kulturze polskiej, red.

L. Dyczewski, Lublin 1993, s. 268.
34 T. Wittlin, Diabe  w raju…, s. 86.
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Podobne przyk ady sk adaj  si  na kontrast zachowa  przedstawicieli ró nych
wspólnot narodowo-kulturowych. W swojej realizacji werbalnej i niewerbalnej
(j zyk, mimika, ton g osu, „strefa prywatno ci”, kontakty dotykowe, jednym
s owem we wszystkim, co sk ada si  na lingwistyczne i paralingwistyczne
aspekty „ ywej komunikacji”) opozycja ta, a tak e znajduj ce si  w niej dwa
spolaryzowane szeregi skojarze  aktywizuj  w odmiennych typach wiadomo ci
wyobra enia o „kulturalnym Europejczyku” (uprzejmo , uczynno , delikat-
no , wygl d zewn trzny bez zarzutu) i „rosyjskim barbarzy cy”, pozostaj cym
poza granicami cywilizowanego spo ecze stwa.

Polska literatura agrowa nie wywo ywa a wrogo ci wobec Rosjan. Z jednej
strony nios a ona negatywny odbiór Rosji i Rosjan ugruntowany w pami ci zbio-
rowej po II wojnie wiatowej. Z drugiej za  strony, cho  autorzy tekstów do-
wiadczali rzeczywisto ci epoki ZSRR jako wi niowie, w utworach na temat

stalinowskich obozów pracy mo na znale  wiele fragmentów rozszerzaj cych
granice wyobra e  Polaków na temat Rosji i jej kultury narodowej, jakie funk-
cjonowa y w polskim kodzie kulturowym. Mimo to nie uda o si  rozerwa a cu-
cha skojarze , który tworzy  si  przez ca e wieki i utkwi  w spo ecznej wiado-
mo ci Polaków, przechowuj cej pami  o dwóch ród ach zagro e  swego bytu
narodowego. Ponadto utwory nurtu agrowego umacniaj  i utrwalaj  wcze niej
ukszta towane rozdwojenie obrazu Rosji, która w oczach Polaków ukazuje si
niekiedy w postaci „biednego S owianina”, niekiedy Moskala, który nigdy „nie
b dzie Polakowi bratem”.

Wiele wiadczy o tym, e owa optyka spojrzenia na s siedni kraj i jego naród
zachowa a si  w polskim spo ecze stwie do dzi  – w literaturze i publicystyce,
ko ach opiniotwórczych oraz szerszej opinii publicznej.


