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PODDANA  �D£AWI¥CEJ  NIENAWI�CI�?

ROSJA  BEATY  OBERTYÑSKIEJ

�Tak¹ d³awi¹c¹ nienawi�æ czujê do wszystkiego, co tutejsze, ¿e nawet kraj-
obrazu znaæ nie chcê� � z pora¿aj¹c¹ szczero�ci¹ wyznawa³a Beata Obertyñska
we wspomnieniowej ksi¹¿ce W domu niewoli1. Ta uwaga, rzucona jakby mimo-
chodem w trakcie opowiadania o transporcie na pó³noc wagonami bydlêcymi, nie
jest jednak ani przypadkowa, ani zaskakuj¹ca. Owa niemo¿liwa do powstrzyma-
nia d³awi¹ca nienawi�æ, czêsto przechodz¹ca w pogardê, a czasem z ni¹ nieroz-
dzielnie z³¹czona, wydaje siê bowiem uczuciem dominuj¹cym w tych wspomnie-
niach. Obertyñska-narratorka jednoznacznie stwierdza, ¿e nie tylko broni siê przed
jakimikolwiek przejawami pozytywnych uczuæ wobec �wiata, do którego zosta³a
wrzucona si³¹, ale nawet pragnie pozostaæ mu wroga. Nie chce sobie pozwoliæ na
poruszenie serca i zmys³ów, a kiedy zdarzy jej siê dostrzec jakie� piêkniejsze i przy-
jazne elementy �tamtejszego� pejza¿u, patrzy na nie jak na ofiarê tej rzeczywisto-
�ci i jak na swojego wspó³wiê�nia: �Jab³oñ mia³a smuk³y, bielony pieniek i mocno
ró¿owe, ledwie rozpêk³e kwiaty. Biedna jab³oñ! Jakie to musi byæ straszne rosn¹æ
na zawsze w Rosji! Nigdy bym tu nie kwit³a!� (s. 112�113). Dla Obertyñskiej
Rosja to kraj, w którym ¿ycie, i to tylko na mocy jakiego� strasznego wyroku,
mo¿e byæ jedynie wegetacj¹, w którym delikatno�æ i piêkno jest irracjonalnym
wybrykiem, wykroczeniem natury. Ziemia �upiorna i wroga� (s. 167) to �prze-
strzeñ opuszczona przez Boga i ludzi�, nad ca³¹ t¹ �zmor¹ � nie krajem!� (s. 127)
unosi siê �przeklêty rosyjski jucht� (s. 292). Na mieszkañców owej �upiornej zie-
mi� patrzy Obertyñska z nie tajon¹ pogard¹ i z bezwzglêdn¹ brutalno�ci¹ wyra¿a
sw¹ niechêæ: �Polek jest w tym transporcie tylko kilkana�cie. R e s z t a  �  r o-
s y j s k i e  � m i e c i e. Mnóstwo ma³oletnich prostytutek� (s. 72; podkre�l. T. S.).
W opowie�ci o Polaku, który �trumny robi. Pude³ka na sowieckie � c i e r w a�,
pora¿a komentarz: �Tylko desek szkoda. I miejsca w ziemi te¿� (s. 170; podkre�l.
T. S.). �¯r¹ca i pal¹ca� gorycz mowy Obertyñskiej zdaje siê dominowaæ w narra-
cji odtwarzaj¹cej blisko 30-miesiêczne prze¿ycia �w domu niewoli�, kulminuj¹c
w anatemie rzuconej na �ten przeklêty, po trzykroæ przeklêty kraj!� (s. 145).

Kolejom losów autorki-narratorki odpowiada kompozycja ksi¹¿ki. Wspomnie-

1 B. O b e r t y ñ s k a, W domu niewoli. Wyd. 3. Warszawa 1991, s. 123. Wszystkie cytaty z tek-
stów tej autorki zaczerpniête s¹ z tego wydania. Dalej lokalizujê je podaj¹c stronice w nawiasie.
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nia obejmuj¹ce miesi¹ce od wybuchu wojny i agresji sowieckiej po aresztowanie
w lipcu 1940 zamkniête zosta³y w Prologu. Po nich nastêpuje czê�æ pierwsza, za-
tytu³owana Przez wiêzienia, w której Obertyñska odtworzy³a swoje ¿ycie wiêzien-
no-³agrowe. Dramatyczne losy po zwolnieniu z ³agru ujê³a poetka w czê�ci dru-
giej, której sam tytu³, Na tak zwanej wolno�ci, odzwierciedla realia sowieckiej
�wielkiej zony�. Krótki Epilog zawiera �ju¿ tylko okruchy� (s. 337) wspomnieñ
z pobytu w polskiej placówce i z drogi ewakuacyjnej do Persji.

Z pos³owia do drugiego wydania W domu niewoli, które opublikowane zosta-
³o w Londynie w 1968 roku, poznajemy genezê ksi¹¿ki. Zaczê³a j¹ Obertyñska
pisaæ ju¿ w roku 1942 w Palestynie, a wiêc bezpo�rednio po opuszczeniu �nie-
ludzkiej ziemi� (s. 356). G³ówna jej czê�æ powsta³a jednak w nastêpnych latach
w po³udniowoafrykañskim Johannesburgu i w Londynie, �jeszcze pod bombami�,
a wydano j¹ w roku 1946 w Rzymie. Ksi¹¿kê Obertyñskiej zaliczono wraz ze Wspo-
mnieniami starobielskimi Józefa Czapskiego (1944), Lud�mi sponiewieranymi
Herminii Naglerowej (1945) i Miêdzy m³otem a sierpem Wac³awa Grubiñskiego
(1948) do najwa¿niejszych z pierwszych polskich �wiadectw z �nieludzkiej zie-
mi�. Nawet wiêcej � w³¹czona zosta³a ona do kanonu polskiej literatury ³agrowej.
Mimo takiego zaklasyfikowania ksi¹¿ka Obertyñskiej d³ugo czeka³a na wiêksze
zainteresowanie krytyków i historyków literatury; do czasu �wietnego szkicu Woj-
ciecha Ligêzy2 po�wiêcano jej niewiele miejsca.

Na ogó³ w pracach syntetyzuj¹cych literaturê polskiego do�wiadczenia wojny
i okupacji trudno znale�æ argumenty uzasadniaj¹ce wa¿ko�æ W domu niewoli, co
mog³oby prowadziæ do przekonania, ¿e uznanie w nim dzie³a o wiêkszej warto�ci
ma charakter w zasadzie aprioryczny. Bo na co zwrócili uwagê krytycy i historycy
literatury? W Literaturze polskiej na obczy�nie Zygmunt Markiewicz s³usznie pod-
kre�la, ¿e teksty Obertyñskiej i Naglerowej, choæ �odznaczaj¹ siê du¿¹ wra¿liwo-
�ci¹ artystyczn¹�, �s¹ nieco monotonne w wyrazie�3. Nieco dalej za�, komentuj¹c
ju¿ tylko wspomnienia z �domu niewoli�, wypowiada historyk literatury emigra-
cyjnej co najmniej kontrowersyjn¹ opiniê � otó¿ jego zdaniem w ksi¹¿ce tej:

obserwacja otoczenia i znajomo�æ tajników duszy id¹ o lepsze z umi³owaniem cz³owieka do-
�wiadczanego przez los. Nie sil¹c siê o wywo³anie wspó³czucia, ksi¹¿ka Rudzkiej za�wiadczy
przysz³emu historykowi o cierpieniach pokolenia dotkniêtego drug¹ wojn¹ �wiatow¹4.

Zaskakuj¹ce s¹ tu zw³aszcza s³owa o �umi³owaniu cz³owieka�, gdy¿, jak siê
przekonamy, ów humanitaryzm nie jest cech¹, któr¹ mo¿na by przypisaæ narrator-
ce W domu niewoli. Zreszt¹ i �znajomo�æ tajników duszy� wydaje siê w¹tpliwa.
Du¿o wiêcej uwagi po�wiêca Markiewicz Faustynie � sentymentalnej opowie�ci
obmy�lonej w wiêzieniach i w ³agrze, a odtworzonej z pamiêci ju¿ w Palestynie.

Podobne roz³o¿enie akcentów znajdziemy w Szkicach o literaturze emigra-
cyjnej pó³wiecza 1939�1989; Maria Danilewicz-Zieliñska wspomnienia Obertyñ-
skiej z wiêzieñ i ³agrów sowieckich nazywa �dokumentem o szczególnej wymo-

2 W. L i g ê z a, Beaty Obertyñskiej �wiadectwa z domu niewoli. W zb.: �wiadectwa i powroty
nieludzkiego czasu. Materia³y konferencji naukowej po�wiêconej martyrologii lat II wojny �wiato-
wej w literaturze. Red. J. �wiêch. Lublin 1990.

3 Z. M a r k i e w i c z, Literatura dokumentarna. W zb.: Literatura polska na obczy�nie 1940�
1960. Red. T. Terlecki. T. 2. Londyn 1964, s. 20.

4 Ibidem, s. 21.
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wie�, którego zadaniem by³o obiektywne przedstawienie prze¿yæ bêd¹cych udzia-
³em nie tylko poetki5, lecz baczniejsz¹ uwagê równie¿ po�wiêca Faustynie. Nie po
to jednak, by ustaliæ now¹ hierarchiê tekstów pisarki, uwa¿a bowiem tê nowelê za
�beznadziejny kicz�, ale by wskazaæ sposoby �obrony przed ostatecznym za³ama-
niem�, znalezienia �odtrutki na rzeczywisto�æ�6. Na te same niemal¿e elementy
zwraca uwagê Jerzy �wiêch w Literaturze polskiej w latach II wojny �wiatowej.
Badacz prawie pomija milczeniem wspomnienia Obertyñskiej ze Zwi¹zku Sowiec-
kiego, choæ stwierdza, ¿e s¹ one �jedn¹ z ciekawszych pozycji tego typu�7, akcen-
tuje natomiast wyj¹tkowo�æ Faustyny, uzasadniaj¹c to tak¿e jej niezwyk³¹ gene-
z¹8. Nieco wiêcej refleksji dotycz¹cych wspomnieñ Obertyñskiej pomie�ci³ �wiêch
w szkicu Literatura cierpienia i cierpienie literatury, w którym podkre�li³, ¿e W do-
mu niewoli to nie tylko �via crucis Polaków�, ale przede wszystkim �prawdziwa
kopalnia wiedzy o kraju cierpi¹cym terror totalitarny�9. Otó¿ w tej próbie odwró-
cenia dotychczasowych konstatacji dostrzec mo¿na, jak s¹dzê, istotn¹ szansê zna-
lezienia trwa³ych warto�ci ksi¹¿ki Obertyñskiej.

We wcze�niejszych bowiem pracach krytycznych po�wiêconych tym wspo-
mnieniom analizie poddawane by³y g³ównie dwa problemy: sposób kreowania
przestrzeni �domu niewoli� oraz nienawi�æ narratorki do Rosji. Temu pierwszemu
zagadnieniu wiele cennych refleksji po�wiêci³a Izabella Sariusz-Sk¹pska w pracy
Polscy �wiadkowie GU£agu. Natomiast niezwykle interesuj¹c¹ próbê �rekonstrukcji
[...] sk³adników rzeczywisto�ci utrwalonej� w tek�cie Obertyñskiej podj¹³ Woj-
ciech Ligêza, wychodz¹c ze s³usznego przekonania, i¿ makroprzestrzeñ �domu
niewoli� i mikroprzestrzeñ celi w decyduj¹cy sposób kszta³towa³y �now¹ sytu-
acjê egzystencjaln¹ i metafizyczn¹ wiê�niów�10.

Z du¿ym natomiast trudem radzili sobie krytycy z problemem drapie¿nej nie-
nawi�ci narratorki W domu niewoli. Lektura prac analitycznych sprawia wra¿enie,
¿e wspomnienia Obertyñskiej wywo³uj¹ bezradno�æ, ¿e badacze nie mog¹ pogo-
dziæ siê z opisami uczuæ, które jakby nie bardzo �pasuj¹� do poetki i wydaj¹ siê
niegodne jej. Krytycy wiêc jakby staraj¹ siê usprawiedliwiæ, wyt³umaczyæ Ober-
tyñsk¹. S¹dzê jednak, ¿e nie chodzi o to, by stwierdziæ, i¿ tej nienawi�ci nie ma,
ale by spróbowaæ zrozumieæ przyczyny (tylko pozornie oczywiste) przekleñstw
tak gwa³townie rzucanych przez wra¿liw¹ poetkê i gorliw¹ chrze�cijankê. Wa¿-
niejsze jednak wydaje siê to, by pokazaæ, ¿e ta nienawi�æ, jakkolwiek najbardziej
rzucaj¹ca siê w oczy, mo¿e nawet dominuj¹ca, wcale nie jest jedynym uczuciem
narratorki W domu niewoli. Niezwykle intryguj¹c¹ propozycjê interpretacyjn¹
przedstawi³ Henryk Siewierski. Autor Spotkania narodów zastanawia³ siê, �na ile
ten brak wielkoduszno�ci, mieszanina pogardy i nienawi�ci jest wynikiem orga-
nicznej rusofobii, a na ile zwyk³¹ reakcj¹ organizmu na zadawany mu gwa³t�. I od-
powiada³:

  5 M. D a n i l e w i c z - Z i e l i ñ s k a, Szkice o literaturze emigracyjnej pó³wiecza 1939�1989.
Wroc³aw 1999, s. 91.

  6 Ibidem, s. 97.
  7 J. � w i ê c h, Literatura polska w latach II wojny �wiatowej. Warszawa 1999, s. 413.
  8 Ibidem, s. 419.
  9 J. � w i ê c h, Literatura cierpienia i cierpienie literatury. W zb.: �wiadectwa i powroty nie-

ludzkiego czasu, s. 85.
10 L i g ê z a, op. cit., s. 153.
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Nie jest to przecie¿ analiza, ale opis, nie próba zracjonalizowania, ale w znacznej mierze
zapis zarejestrowanych przez zmys³y doznañ; nie tyle dzieje duszy, ile poniewieranego cia³a.
Wydaje siê, ¿e antyrosyjsko�æ Obertyñskiej ma nie tyle pod³o¿e ideologiczne, klasowe czy
narodowo�ciowe, ile jest reakcj¹ na przymus narzuconego si³¹ obcowania st³oczonych cia³.
Oto bowiem Rosja z jej ideologi¹ sta³a siê cia³em, które napiera, odpycha, przygniata, ociera
siê, cia³em zdegenerowanym, upokorzonym, upad³ym11.

Choæ trudno zgodziæ siê ze wszystkimi konstatacjami Siewierskiego, zw³asz-
cza z tez¹, ¿e wspomnienia stanowi¹ li tylko �dzieje poniewieranego cia³a�, przy-
znaæ trzeba, ¿e somatycznie odbierana Rosja w istotny sposób ukszta³towa³a per-
cepcjê sowieckiego �wiata przez Obertyñsk¹. Upersonifikowana Rosja przyjmuje
dla niej wygl¹d �wyj¹tkowo w�ciek³ej rosyjskiej baby, ziej¹cej nienawi�ci¹ do
Polek i inteligencji�, kopi¹cej je umy�lnie �brudnymi po powrocie z uborny, bosy-
mi no¿yskami� � lub �tzw. Iwana, baby starej, istotnie do mê¿czyzny podobnej,
w p³óciennych spodniach, zgrzebnej, na wierzch wyrzuconej koszuli, bosej, o d³u-
gich zawszonych w³osach...� (s. 74�75). Rosja � �Potwór Przestrzeni�12, �wysysa-
j¹cy skazañców i rozpuszczaj¹cy ich bez �ladu w Niewiadomym� (s. 22), staje siê
tu Potworem Cia³a. Jak jednak wyt³umaczyæ nienawi�æ do �wszystkiego, co tutej-
sze�, niechêæ do krajobrazu?

Nina Taylor w szkicu analizuj¹cym prozê zsy³kow¹ próbowa³a wyt³umaczyæ
postawê Obertyñskiej niespotykanym wyobcowaniem na rosyjskim terenie, które
mia³oby wynikaæ z jej gorliwego katolicyzmu, wyj¹tkowego poczucia narodowej
to¿samo�ci oraz �typu wyobra�ni poetyckiej, czarodziejsko-wiejskiej�, obcej �tam-
tej rzeczywisto�ci�13. Wydaje siê to jednak ma³o przekonuj¹ce, bo który¿ z pol-
skich wiê�niów czy zes³añców nie czu³ siê tam wyobcowany? I o wielu z nich
mo¿na by powiedzieæ, ¿e byli �Polakami niezwykle �wiadomymi swej arcypol-
sko�ci�, zw³aszcza na bezkresach rosyjskich, lub ¿e j¹ w sowieckich tiurmach
w pe³ni zrozumieli. Badaczka twierdzi te¿ jednak, ¿e Obertyñska �potrafi³a prze-
zwyciê¿yæ siebie, pokonaæ magiczny kr¹g szczê�liwego dzieciñstwa, przezwyciê-
¿y³a opory i nienawi�æ dziêki niezmiernej wra¿liwo�ci na piêkno przyrody�14.

Byæ mo¿e, poetyckie do�wiadczanie rzeczywisto�ci, g³êboka wra¿liwo�æ na
przyrodê chroni³y przed nienawi�ci¹, choæ k³óci³oby siê to z cytowanymi zdania-
mi Obertyñskiej, ale czy przed ni¹ ca³kiem uratowa³y? Czy pozwoli³y jej �prze-
zwyciê¿yæ siebie�? Jest to chyba zbyt ryzykowna teza, poniewa¿ W domu niewoli
to nie ksi¹¿ka o prze³amywaniu kompleksu rosyjskiego, ale raczej dzie³o o do-
�wiadczaniu Rosji przez Obertyñsk¹, o zestawieniu mitu �wiecznej, okrutnej Ro-
sji� z pañstwem sowieckim.

�Samo imiê Rosji�, �tego ponurego kolosa�, by³o dla Obertyñskiej, jak czyta-
my we wspomnieniach, �zmor¹ od lat!� (s. 62). Temu atawistycznemu niemal uczu-
ciu lêku przed Rosj¹ towarzyszy³o tak¿e poczucie obco�ci w stosunku do kultury
i mentalno�ci rosyjskiej. Narratorka W domu niewoli stwierdza jednoznacznie:
�Mowa jest przejawem mentalno�ci danego kraju, a w mentalno�ci rosyjskiej jest

11 H. S i e w i e r s k i, Spotkanie narodów. Pary¿ 1984, s. 19�20.
12 I. S a r i u s z - S k ¹ p s k a, Polscy �wiadkowie GU£agu. Literatura ³agrowa 1939�1989.

Kraków 1995, s. 29�30, 188.
13 N. Ta y l o r, Proza zsy³kowa. W: Literatura emigracyjna 1939�1989. T. 1. Katowice 1994,

s. 287.
14 Ibidem, s. 288.
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co�, co mi by³o i pozostanie obce. Pewne rodzinne podobieñstwo do polskiego nie
tylko mnie nie poci¹ga, ale przeciwnie � dra¿ni i irytuje� (s. 204). Chocia¿ Obertyñ-
ska nie zna³a w dzieciñstwie Rosji ani Rosjan, ¿y³a przecie¿ we Lwowie i jego oko-
licach, czyli w granicach ck monarchii, Moskal by³ w rodzinie i otoczeniu domu
jej matki, Maryli Wolskiej, mitycznym, aczkolwiek ¿ywym wrogiem15. Z przestrze-
ni mitu wkroczy³ w przestrzeñ historii i w³a�nie spotkanie z nim zburzy³o spokój
i szczê�cie dzieciñstwa i m³odo�ci. To wtedy 16-letnia panna zosta³a z siostr¹ wy-
wieziona z rodzinnego domu w miesi¹cach rosyjskiej ofensywy w roku 1914, a po
jej za³amaniu i powrocie do domu widzia³a skutki �rosyjskiej okupacji�16 . To pierw-
sze traumatyczne do�wiadczenie spotêgowane zosta³o kilka lat pó�niej ofensyw¹
bolszewick¹ w 1920 roku, �wielk¹ groz¹ [...] nad Polsk¹�17, zmuszaj¹c¹ do kolej-
nej ucieczki, ju¿ z w³asnego maj¹tku � przed armi¹ wyzwalaj¹c¹ lud od wyzyski-
waczy. Ponowne wej�cie tej armii w roku 1939 zmusi³o najpierw do �wstêpnego�,
kilkumiesiêcznego poznawania przyniesionej przez ni¹ �kultury�, potem dopro-
wadzi³o do ��mierci domu�18 i ostatecznego rozstania z gniazdem rodzinnym, zie-
mi¹, a w konsekwencji � dog³êbnego zaznajomienia siê z cywilizacj¹ wiêzienn¹.
Zamiast ucieczki na zachód, która ratowa³a dotychczas przed Rosj¹, wywózka na
wschód, która skazywa³a na Rosjê sowieck¹, tiuremno-³agrow¹.

W ksi¹¿ce przedstawiaj¹cej polsk¹ my�l historyczn¹ XIX i XX wieku wobec
Rosji Andrzej Wierzbicki zrekonstruowa³, �kr¹g »rosyjskich« asocjacji, które [...]
[stanowi³y od dawna] dla wielu Polaków swoisty szablon identyfikacyjny, odno-
szony do rosyjskiego ludu i rz¹dzonego przez samow³adcê pañstwa�: �wiêzienie �
okrucieñstwo � niewola, car � knut � biurokracja�19. I ta pierwsza triada, której
istnienie bole�nie potwierdzi³y srogie do�wiadczenia rodzinne i osobiste, sta³a siê
fundamentem wiedzy Obertyñskiej o Rosji.

Istotnym uzupe³nieniem tej wiedzy (a raczej uaktualnieniem w stosunku do Rosji
sowieckiej) jeszcze przed �drog¹ do Rosji� sta³y siê lwowskie do�wiadczenia oku-
pacyjne autorki W domu niewoli, przede wszystkim bolesne skonstatowanie �umy�l-
nej mimikry� mieszkañców �ucharakteryzowanych na szumowiny� (s. 13). Terror
jako podstawowy instrument reguluj¹cy porz¹dek ¿ycia rosyjskiego zajmowa³ po-
czesne miejsce w polskim �szablonie�, nowo�ci¹ natomiast w codzienno�ci so-
wieckiej sta³o siê chamstwo wymuszone terrorem. Obertyñska zauwa¿y³a we Lwo-
wie to, co pó�niej uzna za dystynktywn¹ cechê ¿ycia �na tak zwanej wolno�ci�:

15 M. Wo l s k a  (M. Wo l s k a, B. O b e r t y ñ s k a, Wspomnienia. Warszawa 1974, s. 214)
opowiada o kulisach powstania Katechizmu dziecka polskiego:

�Gdy Be³za napisa³ swój s³ynny Katechizm, który dedykowany Lukowi rozej�æ siê mia³ z cza-
sem po �wiecie w tysi¹cach i tysi¹cach odbitek, Luk by³ pierwszym dzieckiem w Polsce, który go
umia³ na pamiêæ. [...] Luk �mia³o wyrecytowa³ wstêpny wiersz Katechizmu. Be³za wzruszy³ siê moc-
no, [...] wy�ciska³ i wyca³owa³, a potem pó³ ¿artem, pó³ serio zapyta³:

� No có¿? Jakby tak kiedy� naprawdê przyszli Moskale, czyby� odda³ ¿ycie?
� Odda³bym... � napuszy³ siê z przekonaniem Luk�.
16 Ibidem, s. 415�416.
17 Ibidem, s. 427.
18 Taki tytu³ nosi wiersz B. O b e r t y ñ s k i e j  umieszczony w tomie Miód i pio³un (Lon-

dyn 1972. Przedruk w: Wiersze wybrane. Wybór M. S p r u s i ñ s k i. Wstêp, nota wydawnicza
A. Z. M a k o w i e c k i. Warszawa 1983, s. 133).

19 A. W i e r z b i c k i, Gro�ni i wielcy. Polska my�l historyczna XIX i XX wieku wobec rosyj-
skiej despotii. Warszawa 2001, s. 222.
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W sowieckiej Rosji savoir-vivre�em jest chamstwo. Chamstwo, które unosiæ tu siê zdaje
w powietrzu jak bakcyl, a które musi byæ w dodatku uwa¿ane za cechê dodatni¹, bêd¹c¹ nieja-
ko wyrazem tê¿yzny i lojalno�ci wobec re¿ymu. Kto nie pluje, nie klnie, nie si¹ka nosa w pa-
lec, ten jest od razu wrogiem ludu. [s. 261]

Rosyjsk¹ �wiedzê� Obertyñskiej kszta³towa³a zatem rodzinna tradycja marty-
rologiczna, wpisuj¹ca siê z pewno�ci¹ w �polski szablon identyfikacyjny�, w skon-
wencjonalizowane, wyra¿aj¹ce wrogo�æ lub co najmniej niechêæ obrazy rosyjskiej
przestrzeni, przyrody, ludzi. Sowieck¹ za� � okupacyjne prze¿ycie trwogi �bur¿uj-
ki�, �wroga ludu� przed zeszmaceniem i �chamsk¹ tandet¹� (s. 261). Istotn¹ rolê
w tej edukacji odegra³y niew¹tpliwie liczne polskie reporta¿e z �kraju piatiletki�,
które, zw³aszcza po zawarciu w roku 1932 traktatu o nieagresji, szeroko informo-
wa³y polskiego czytelnika o ¿yciu w �Sowdepii�20. I z tym balastem uprzedzeñ,
resentymentów i �kategorii� opisuj¹cych Rosjê przysz³o siê zmierzyæ Obertyñ-
skiej poprzez  jej do�wiadczenie sowieckie � choæ ona sama powiedzia³aby: rosyj-
skie � i uwiecznienie go w ksi¹¿ce W domu niewoli.

W �drodze do Rosji�, w jej �znienawidzon¹, zatajon¹ g³¹b� (s. 62) towarzyszy
Obertyñskiej poczucie wszechogarniaj¹cego zamkniêcia, uwiêzienia. Niezwyk³y
jest w tym kontek�cie opis przekroczenia przez ni¹ wschodniej granicy II Rzeczy-
pospolitej. Relacje z wjazdu do Zwi¹zku Sowieckiego odnale�æ mo¿na w wielu teks-
tach wspomnieniowych. Na plan pierwszy wysuwa siê w nich zwykle ból towarzy-
sz¹cy opuszczeniu ojczyzny prze¿ywany w wiêziennym wagonie, upokorzenie, trwo-
ga przed nieznan¹ przysz³o�ci¹. Pojawia siê te¿ zwykle refleksja odnosz¹ca siê do
niewyobra¿alnych dysproporcji miêdzy biednym wszak �wiatem opuszczanym
a �szczê�liw¹ ojczyzn¹ proletariatu�. Czapski powiada: �Pierwsze miasto sowiec-
kie, Wo³oczyska. Inny �wiat. Zniszczone, szpetne domy, jakby nigdy nie napra-
wiane. [...] rzadkie lampki elektryczne migaj¹ce czerwonym, md³ym �wiat³em i pro-
fil Stalina z czerwonego neonu w miejskim ogródku � to wszystko�21. Ale nie to
jest najwa¿niejsze w polskim do�wiadczeniu wjazdu do Rosji. Sariusz-Sk¹pska
s³usznie podkre�la inny aspekt tego prze¿ycia � otó¿ zaledwie polski bohater utworu
�zbli¿a siê do granicy wschodniej krainy, a ju¿ uruchomione s¹ jego wyobra¿enia
o niej�, maj¹ce swe �ród³o w �stereotypie o romantycznym rodowodzie�22. Po-
dobnie jest u Obertyñskiej � nie zwraca ona uwagi na nêdzê i brud, niechlujstwo

20 Spo�ród wielu ksi¹¿ek miêdzywojennych po�wiêconych problematyce sowieckiej warto wy-
mieniæ nastêpuj¹ce: W. L e c h, Za czerwon¹ kurtyn¹. Wra¿enia z podró¿y do Rosji Sowieckiej. War-
szawa 1932. � A. S ³ o n i m s k i, Moja podró¿ do Rosji. Warszawa 1932. � A. J a n t a - P o ³ c z y ñ-
s k i: W g³¹b ZSRR. Warszawa 1933; Patrzê na Moskwê. �Dziennik Poznañski� 1933. � M. B. L e-
p e c k i, Sybir bez przekleñstw. Podró¿ do miejsc zes³ania Marsza³ka Pi³sudskiego. Warszawa 1934. �
Z. N o w a k o w s k i, W pogoni za form¹. Lwów 1934. � M. Wa ñ k o w i c z, Opierzona rewolucja.
Warszawa 1934. � B. D r o b n e r, Co widzia³em w Rosji Sowieckiej. Kraków 1936. � F. O l e c h n o-
w i c z, Prawda o Sowietach. Warszawa 1937. O obrazie Rosji sowieckiej w literaturze miêdzywojen-
nej zob. J. K o c h a n o w s k i, Podró¿ do innego �wiata. Polskie reporta¿e z Rosji Radzieckiej. W zb.:
Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pytañ. Red. A. Magdziak-Miszewska, M. Zuchniak, P. Kowal.
Warszawa 2002. � A. ¯ y l i ñ s k a, Od �beznadziei �wiata rosyjskiego� do �eksperymentu bez prece-
densu�. Kultura rosyjska z perspektywy �Wiadomo�ci Literackich� (1924�1939). W zb.: Polska w Ro-
sji � Rosja w Polsce. Dialog kultur. Red. R. Paradowski, S. Ossowski. Poznañ 2003.

21 J. C z a p s k i, Wspomnienia starobielskie. W: Na nieludzkiej ziemi. Warszawa 1990, s. 14.
Podobne opisy mo¿na znale�æ w tekstach przedwojennych �  zob. K o c h a n o w s k i, op. cit., s. 97�99.

22 I. S a r i u s z - S k ¹ p s k a, Upadek Pary¿a. �Kresy� 1994, nr 4, s. 56.
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przes³oniête wszechobecnymi portretami Wodza, bo ma przecie¿ za sob¹ 9 mie-
siêcy ¿ycia w okupowanym Lwowie. Dla niej jest to nie tyle wej�cie do obcej
i nienawistnej rzeczywisto�ci, ile wej�cie do wiêzienia, w przestrzeñ wiecznej nocy.
Opuszcza kraj z historiozoficznym przekonaniem, które wyrazi³a w wierszu Ostat-
nia jesieñ (1939):

...Noc narasta od wschodu, wielka i kosmata.
Noc zad³awi niebawem precz, u krañców �wiata
³un ostatek. [...] [s. 347]

Obertyñska podkre�la, ¿e �nie chcia³a prze¿yæ na jawie� chwili przekraczania
granicy �ponurego kolosa�, wchodzenia w przestrzeñ nocy. Pragnê³a ten moment
przespaæ. Jak¿e jednak pora¿aj¹ce by³o przebudzenie � ze snu wyrwa³o j¹ bowiem
�obce ryczenie syren�, g³osz¹ce �podjom nowego dnia!� Z bolesn¹ ironi¹ wyko-
rzystuje Obertyñska ten sowiecki slogan propagandowy. Nowy dzieñ w kraju no-
wego ustroju, �w tej najwiêkszej tiurmie �wiata i historii�. O uwiêzieniu w za-
mkniêtej przestrzeni �wiadczy nawet �stalowe niebo nad olbrzymi¹ pustk¹ kraj-
obrazu� (s. 62). Rosja sowiecka, jak Mickiewiczowska �kraina pusta�, tu dodatko-
wo zostaje szczelnie przykryta �stalowym niebem�, odgradzaj¹cym jakby osta-
tecznie jedyn¹ drogê ucieczki, skazuj¹cym na wieczne w niej pozostanie. W prze-
¿yciu Obertyñskiej wszystko wspó³tworzy ow¹ przestrzeñ uwiêzienia, nawet cie-
nie uk³adaj¹ siê w kszta³t kraty: �wlok¹ mnie [...] jak rybê w sieci, bo siatk¹ le¿y
na mnie � na moim kocu, na moich rêkach, na wszystkim dooko³a � cieñ drobnej
kraty wiêziennego wagonu� (s. 62�63). W kolejnych przejazdach przez Zwi¹zek
Sowiecki upewnia³a siê naratorka, ¿e jest to jedno olbrzymie wiêzienie; z okien
wagonu bydlêcego widzia³a �pociêty w kratê �wiat� (s. 127). I konstatowa³a: �Bo
tiurmy s¹ wszêdzie! Jak Rosja d³uga i szeroka, wzd³u¿ wszystkich linii kolejo-
wych, czyhaj¹ na ludzi te wrogie, nienawistne, nienasycone mury, ³ykaj¹c swój
¿er dniem i noc¹ jak rok d³ugi� (s. 70).

W jednym z najbardziej wstrz¹saj¹cych, ale te¿ i odkrywczych fragmentów
W domu niewoli opowiada Obertyñska o zimowym marszu wiê�niarek do tiurmy
w Chersoniu. W pêdzonej grupie znajdowa³y siê �kobiety w ostatnich dniach i ty-
godniach ci¹¿y�. W pewnym momencie grupa ta minê³a siê �w ¿elazistym pustko-
wiu� (Obertyñska konsekwentnie kreuje przestrzeñ �domu niewoli�) z konduk-
tem ¿a³obnym opuszczaj¹cym wiêzienie. W ten oto sposób dosz³o do niezwyk³e-
go spotkania �sowieckich wiê�niarek, gnanych na po³óg do tiurmy, i [...] zas³u¿o-
nego [...] nieboszczyka, wiezionego w trumnie � na wolno�æ�. Obraz ten w oczach
narratorki uzyska³ charakter �ponurej, czerniej¹cej kilkoma plamami na �niegu
syntezy dzisiejszej Rosji� (s. 78). I potraktowa³a go autorka wspomnieñ jako so-
wieck¹ summê � ¿ycie w Sowietach to wegetacja w tiurmie, cz³owiek rodzi siê
w wiêzieniu i dopiero po �mierci je opuszcza. W innym miejscu ksi¹¿ki, w ko-
mentarzu do sowieckiego prawa antyaborcyjnego, Obertyñska te¿ akcentuje tylko
ten jego aspekt:

Zabicie nie urodzonego dziecka równa siê przecie jego ucieczce z tiurmy! Bo w Rosji
naprawdê ma siê wra¿enie, ¿e tylko z tego punktu widzenia przedstawia ¿ycie ludzkie jak¹kol-
wiek warto�æ. [s. 96]

Istotnym elementem wspó³tworz¹cym �przeklêt¹ przestrzeñ� (s. 350) uwiê-
zienia jest rosyjska przyroda. Jeszcze przed opublikowaniem wspomnieñ z �domu
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niewoli� ukaza³ siê w Jerozolimie w roku 1945 tomik poetycki Otawa, �drugi pokos
[...] poetyckiej ³¹ki�23 Obertyñskiej, na który z³o¿y³y siê wiersze przedwojenne oraz
kilka utworów powsta³ych w Palestynie w latach 1942�1943. Znalaz³y siê tam trzy
utwory � Ural, Wschód s³oñca nad Uralem i Workuta, stanowi¹ce pierwsze poetyc-
kie �wiadectwo pobytu w Zwi¹zku Sowieckim, przede wszystkim prze¿ywania pó³-
nocnej przyrody. Warto po�wiêciæ im nieco wiêcej uwagi, bo w poetyckim skrócie
zawieraj¹ to wszystko, co pojawi siê pó�niej w ksi¹¿ce wspomnieniowej.

We wstêpie do antologii polskich wierszy �gu³agowych� Nina Taylor-Terlec-
ka podkre�la:

Uderza³a [...] [Obertyñsk¹] martwota krajobrazu, czarna pustka rzeki i tajgi, bezmiar Ro-
sji w�ród moczarów, wertepów i wrzosowisk. Ogarnia³a j¹ samotno�æ metafizyczna, kosmicz-
na. Odwieczna i g³ucha, ca³a przyroda zaprzecza³a tradycyjnym warto�ciom. By³a raczej anty-
przyrod¹ czy przyrod¹ na opak24.

Ligêza odnajdywa³ za� w �quasi-krajobrazowej liryce� poetki przede wszyst-
kim �mentalny dystans wobec faktów przemocy� i stwierdza³, ¿e �odczytanie kraj-
obrazu pó³nocy u Obertyñskiej ukazuje udzia³ natury w zbrodni�, co niew¹tpliwie
wi¹¿e siê z ogl¹dem przyrody �poprzez do�wiadczenie ³agrowe�25.

Konstytutywne, chcia³oby siê powiedzieæ, elementy stosowanego przez poet-
kê pó�niej opisu �domu niewoli� odnajdujemy w wierszu Workuta. Je�li nawet
autorka dostrze¿e piêkno, to podkre�la, ¿e jest ono ��miertelne�. Konsekwentnie
wiêc wszystkie elementy owego pejza¿u s¹ zainfekowane �mierci¹ � rzeka jest
�obca, martwa, lodowata, bezbarwna, bezradosna�, ca³y ten �wiat to �wroga ot-
ch³añ�. Podobnie w pó�niejszych lirykach za³¹czonych do drugiego i trzeciego
wydania wspomnieñ26 (a nastêpnie umieszczonych w wymienionym ju¿ zbiorze
Miód i pio³un): rzeka Peczora jest �rozleg³a� jak �bezkarna tu zbrodnia�. To ��mier-
ci¹ sp³awne rzeczysko� zestawione zostaje z �gadem niewolnym o �cierpniêtej
³usce� � �pokumanym z martwot¹ i zbrodni¹� (Peczora). Herpetologiczne, by tak
rzec, porównania stanowi¹ istotne akcesorium jêzyka Obertyñskiej, z �jaszczu-
rem� porównuje ona przecie¿ tak¿e Ural, ��miertelnie obojêtne cudo� (Ural). Grozê
�wiata pó³nocy wyra¿a poetka poprzez eschatologiczne metafory i peryfrazy: �za-
umar³e, bezimienne piek³o� (Peczora), �martwoty bezbrze¿a�, �pustkowie� o �¿e-
laznej ciszy� (Ussa). Wszêdzie zbrodnia, �mieræ, trupy.

Tajga... Jak w bagnie gnij¹cy trup.
G³usza na wieki wieków.
Otch³añ, gdzie zda siê � nawet Bóg
Zapomnia³ o cz³owieku.

(Tajga, s. 350)

23 J. P i l a t o w a,  Przedmowa w: B. O b e r t y ñ s k a, Otawa. Wiersze dawne i nowe. Jerozo-
lima 1945, s. 5.

24 N. Ta y l o r - Te r l e c k a, Od Komi do Ko³ymy. Wiersze poetów polskich. W zb.: GU£ag
polskich poetów. Od Komi do Ko³ymy. Wiersze. Wybór, przedmowa N. Ta y l o r - Te r l e c k a. Lon-
dyn 2001, s. 17.

25 L i g ê z a, op. cit., s. 157.
26 Wiersze w³¹czone do ksi¹¿ki W domu niewoli, stanowi¹ce poetyck¹ appendix wspomnieñ

i tytu³em � Z domu niewoli � jednoznacznie do niej nawi¹zuj¹ce, u³o¿one zosta³y tak¿e w pewien
ci¹g fabularny, oddaj¹cy koleje losu podmiotu: Ostatnia jesieñ (1939), Cela, Peczora, Ussa, Tajga,
Ural, Workuta, Wschód s³oñca nad Uralem, Ural o pe³ni, Gwiazda polarna, W bydlêcym wagonie,
Noc w uzbeckim ko³chozie, Suplikacje.
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Niemal dok³adnie te same zwroty znajdujemy we wspomnieniach W domu
niewoli:

Zmora nie �wiat. Kilometrami, milami tajga � i nic. Przestrzeñ opuszczona przez Boga
i ludzi. M³aki, bajora, oparzeliska, torfy, kar³owate laski, a wszystko utopione w bagnach i w
bia³ych nijakich nocach, i w bia³ych nijakich dniach. [...] Naprawdê zmora � nie kraj! [s. 127]

Wra¿liwo�æ na piêkno przyrody, przez poetkê jednak nie ukrywana, reduko-
wana jest nie tylko odczuwaniem tego krajobrazu jako pora¿onego �mierci¹, ale
równie¿ �wiadomo�ci¹ podporz¹dkowania go przemocy27. Szczególnie wyra�ne
jest to w wierszu Ussa, w monologu �uchodz¹cej z pó³nocy� rzeki, bo nawet jej
�zbyt straszno tu by³o�. W koñcowej apostrofie do tego �¿a³osnego zbiega� do-
chodzi do g³osu wspó³czucie podobnego jej skazañca, który lepiej jednak zrozu-
mia³ prawa rz¹dz¹ce �wiatem pó³nocy:

Bieg Peczora ci przetnie � i �niegom
ta przemocy odstawi gamratka!

Wspó³czucie owo, bêd¹ce wszak projekcj¹ marzeñ ³agiernika, oznacza do-
strze¿enie w �zakratowanym� �wiecie (�wszechpolicyjno�ci�28 podlega równie¿
przyroda) zjawisk, które do niego zasadniczo nie pasuj¹, a nawet próbuj¹ siê prze-
ciwstawiæ zniewoleniu. Lito�æ budzi³a jab³oñ, bo by³a piêkna. Podobne uczucia
wywo³a³a Ussa, nieudany �zbieg� z pó³nocy. Czy¿by wiêc Obertyñska szuka³a
w Rosji elementów przeciwnych jej wyobra¿eniom o tym �przeklêtym�, wrogim,
pozbawionym piêkna, bezradosnym i zniewolonym kraju? Na pewno nie stawia³a
sobie takich celów � sama przecie¿ czasem ze zdumieniem konstatowa³a swoje
uczucia pozytywne, zaraz wszak¿e usprawiedliwiaj¹c je przed sob¹. Niemniej jed-
nak owe refleksje zdaj¹ siê dowodziæ, ¿e sowieckie do�wiadczenia Obertyñskiej
nie by³y naznaczone tylko �d³awi¹c¹ nienawi�ci¹�. Przyznaje siê tak¿e poetka do
mi³o�ci �bez wzajemno�ci�. Takie w³a�nie uczucia wzbudzi³ w niej Ural � �obce,
srogie, �miertelnie obojêtne � cudo!�, do którego kilkakrotnie wraca³a w wier-
szach:

Fiolet wieków ró¿owo lodem w nim siê mieni
ch³odniej coraz, wynio�lej i coraz wieczy�ciej...
On � który siê w tej wrogiej, przeklêtej przestrzeni
Jeden � mojej bezsilnej opar³ nienawi�ci!

       (Ural, s. 350)

Opis Uralu, �ostatniej mi³o�ci ¿ycia�, stanowi równie¿ jeden z najpiêkniej-
szych ustêpów W domu niewoli. Obertyñska zwalnia siê z obowi¹zku rzucania
przekleñstw, przezwyciê¿a nienawi�æ do �wszystkiego, co tutejsze�, wyzwalaj¹c
jednocze�nie swoj¹ � skrêpowan¹ dotychczas � poetyck¹ wra¿liwo�æ:

Uralu nie mo¿na opowiedzieæ. O ka¿dej porze dnia i o ka¿dej pogodzie jest inny. [...]
Umie staæ siê fio³kowy jak krokus i tak jak pastel puszysty. Kiedy indziej bywa znów kruchy
i ró¿owy jak z weneckiego szk³a. Cz³owiek patrzy i przestaje wierzyæ, ¿e to naprawdê � praw-
da! [...] O krótkim zmroku bywa nierealnym, z b³êkitu i srebra wyczarowanym cudem � zjaw¹,
zwidem, snem, którego piêkno obezw³adnia, na które po prostu nie ma siê si³. [...] Mo¿e to

27 Zob. J. P r o k o p, �Otch³añ rozche³znana�. (Ustêp �Dziadów�). W: Szczególna przygoda
¿yæ nad Wis³¹. Studia i szkice. Londyn 1985, s. 77.

28 L i g ê z a, op. cit., s. 156.
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dziêki temu, ¿e d�wiga siê znad bezmiaru tundry taki niespodziany, taki osobny, taki w³asny,
taki niczyj [...]. Przyznajê, ¿e mnie piêkno jego zmog³o mimo ca³ej nienawi�ci do wszystkiego,
co tutejsze, i ¿e zakocha³am siê na staro�æ, a bez wzajemno�ci, w tym obcym, dalekim nie-
znajomym. [s. 155]29

Piêkno silniejsze od nienawi�ci! Ale przecie¿ nie warto�ci estetyczne maj¹ tu
znaczenie podstawowe; �abstrakcyjne, obezw³adniaj¹ce� piêkno budzi zachwyt,
mi³o�æ do Uralu za� rodzi siê raczej z jego niezale¿no�ci. Jest on �taki niczyj�,
�taki w³asny�, �taki osobny�, nie poddaj¹cy siê uwiêzieniu, martwocie przestrze-
ni. Obertyñska animizuje Ural, wyposa¿a go w �samoswoj¹� si³ê, obc¹ temu �wia-
tu, przeciwstawiaj¹c¹ siê mu. Ural to �grzmot w ¿elazisty pomruk zastygniêty�
(s. 350). Otó¿ tej metaforze, wyra¿aj¹cej niezwyk³¹, ale u�pion¹, przyt³umion¹
potêgê, przypisaæ nale¿y warto�æ wykraczaj¹c¹ poza ramy tego jednego wiersza;
mo¿na w niej dostrzec poetyck¹ diagnozê sytuacji w Rosji sowieckiej. Ka¿dy cz³on
przeno�ni brzemienny jest w znaczenia rudymentarne. Zastygniêcie oznacza tylko
stan tymczasowy, wszak �wewnêtrznego ognia sto lat nie wyziêbi�. Równie wa¿-
ny jest �¿elazisty pomruk�, który wyra¿a t³umion¹ reakcjê niezadowolenia, stano-
wi wiêc oznakê zarzewia buntu.

Otó¿ wydaje siê, i¿ sztuka �quasi-krajobrazowej� liryki Obertyñskiej zawiera
siê w umiejêtno�ci �wietnego po³¹czenia poetyckiego opisu z refleksj¹ metafizycz-
n¹. W takim ujêciu funkcjê ideowego przes³ania ca³ego cyklu Z domu niewoli zda-
je siê spe³niaæ wiersz Wschód s³oñca nad Uralem. �wit nad górami w ujêciu poet-
ki przemienia siê w niezwykle sugestywn¹ walkê miêdzy �mrokiem polarnej nocy�
a �szkar³atem�, miêdzy ��niegami� a �rubinowym zarzewiem�. Arena tej walki to
�pustkowie � obronnie zje¿one martwot¹�. Jest to wiêc walka miêdzy �mierci¹
a ¿yciem, której efektem jest niemo¿liwe: �po¿ar lodów�, �lód siê ¿arzy�. Oksy-
morony owe rozwiniête zostaj¹ w ostatniej strofie w pe³en obraz zwyciêstwa ognia
nad mrozem:

Pe³n¹ ognia przerêbl¹ � pod krwawym naporem �
pêka zamróz ³añcuchów � jeden dech � i nagle
wszystko staje w p³omieniach! Gore!! Ural gore!!

       (Wschód s³oñca nad Uralem, s. 351)

Ta niemal mistyczno-profetyczna wizja zwyciêskiego ognia staje siê bezcen-
nym kontekstem dla refleksji narratorki W domu niewoli nad rzeczywisto�ci¹ so-
wieck¹. Bo je�li w pó³nocnej przyrodzie zobaczy³a Obertyñska �pêkanie zamrozu
³añcuchów�, to w�ród ³agrowych towarzyszy cierpienia zdo³a³a dostrzec pragnie-
nie zerwania pêt niewoli. A zatem wielomiesiêczne zamkniêcie w wiêzieniach i ³a-
grach nios³o ze sob¹ nie tylko same negatywne do�wiadczenia. Stwarza³o tak¿e
mo¿liwo�æ wgl¹du we wnêtrze sowieckiego �kolosa�.

Tiurma dopiero [...] jest odkrywk¹, która unaocznia prawdziwe z³o¿a i warstwice gigantycz-
nej, przechodz¹cej ludzkie wyobra¿enie tragedii, jak¹ prze¿ywa ju¿ trzeci dziesi¹tek lat ten wiecz-
nie przez kogo� ciemiê¿ony, uciskany, wyzyskiwany, czarnoroboczy rosyjski naród! [s. 97]

Ginie w tych s³owach pogarda dla odwiecznych �rabów�, pojawia siê nato-
miast prawdziwa i trudna empatia. Jest ona mo¿liwa dziêki spotkaniu z Rosjanami

29 S a r i u s z - S k ¹ p s k a  (Polscy �wiadkowie GU£agu, s. 118) pisze nawet, ¿e Obertyñska
�do�wiadcza jakiego� przeobra¿enia�.
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na p³aszczy�nie relacji wiê�nia z wiê�niem. Nie likwidowa³o ono narodowych re-
sentymentów, a przecie¿ dawa³o szansê spotkania z cz³owiekiem, nie Rosjaninem
i nie Polakiem. Obertyñska czasem j¹ wykorzystuje. Wtedy jej refleksje staj¹ siê
cenne, pozbawione uprzedzeñ:

Kiedy jednak zdarzy siê sposobno�æ pos³uchania której� z nich [tj. wiê�niarek] osobno,
na uboczu, cichaczem, ze s³ów najczê�ciej bardzo prostych, nawet nie zawsze zabarwionych
nienawi�ci¹, wieje bezmiar takiej rozpaczy, ¿e a¿ siê straszno robi. [s. 93]

W wiêzieniach sowieckich Obertyñska zrozumia³a, i¿ osadzenie w tiurmie,
potem w ³agrze nie mia³o na ogó³ ¿adnego zwi¹zku z jakimkolwiek przestêpstwem
zakluczonnych. Zdobywa siê narratorka W domu niewoli na przezwyciê¿enie pa-
nuj¹cego implicite przekonania, ¿e rosyjskim wiê�niom to �siê nale¿y�, ¿e s¹ ska-
zani jakby ex definitione. Dochodzi tu zreszt¹ do niezwyk³ej sytuacji, do prze³a-
mania obustronnej niechêci, wiele rosyjskich wiê�niarek te¿ patrzy³o na Polki jak
na bur¿ujki, przestêpczynie, faszystki, a nawet �worowki�:

Dwie Rosjanki [...] z pocz¹tku obchodzi³y nas z daleka, wynio�le i wzgardliwie. Nie do-
wiedzia³am siê nigdy, za co je posadzono, i nie wiem, czy one wiedzia³y, za co siedzimy my.
Powoli, przekonawszy siê widaæ, ¿e nie z samymi worowkami maj¹ do czynienia, zaczynaj¹
z nami rozmawiaæ. [s. 183�184]

W narracji wspomnieñ odczytaæ mo¿na wiêc dynamikê procesu pewnego prze-
zwyciê¿ania niechêci. Nie oznacza to bynajmniej, ¿e Obertyñska wyzwala siê ca³-
kowicie od narodowych idiosynkrazji, ale ¿e próbuje odrzuciæ w spojrzeniu na
wiê�niów perspektywê narodow¹. To daje szansê przenikliwej analizy �szatañsko
genialnego pomys³u� komunizmu, jakim by³o stworzenie systemu obozów pracy
przymusowej i �nowej warstwy spo³ecznej: nie op³acanych, g³odzonych, przymu-
sowych robotników� (s. 195), dziêki którym zacofana ojczyzna proletariatu mia³a
prze�cign¹æ w rozwoju pañstwa oparte na wyzysku kapitalistycznym.

Sowieckie do�wiadczenia Obertyñskiej zamknê³y siê w pe³noaktowy niemal
dramat � w kolejnych jego aktach poznawa³a ona kolejne krêgi stalinowskiego
piek³a: codzienno�æ w okupowanym kraju, wiêzienia, ³agier, �wolny� ko³choz. Nie
zwalnia³y z lekcji nawet �antrakty�, wype³nione przecie¿ tysi¹cami kilometrów
dróg ¿elaznych wiod¹cych przez �zakratowany �wiat�. Pe³nia sowieckiego do-
�wiadczenia, która by³a przekleñstwem ¿ycia, zaowocowa³a we wspomnieniach
� odzwierciedlaj¹cych specyfikê sowieckiej rzeczywisto�ci. Spo�ród pierwszych
�polskich �wiadków GU£agu� to w³a�nie Obertyñska najwiêcej uwagi po�wiêca
¿yciu na �tak zwanej wolno�ci�. Opisuje je przez pryzmat do�wiadczeñ ³agro-
wych, dziêki czemu mo¿liwa i w pe³ni uzasadniona staje siê teza, ¿e ¿ycie na wol-
no�ci �jest daleko gorsze� (s. 239) ni¿ wiêzienie i ³agier. Ju¿ Antoni S³onimski
w Mojej podró¿y do Rosji z roku 1932 zauwa¿y³, ¿e �Zes³anie na wyspy So³o-
wieckie jest postrachem dla wielu, ale najpopularniejszy jest w Sowietach lêk o utra-
tê po¿ywienia�30. Na podobne zjawisko zwraca uwagê Obertyñska, ona jednak,
nieporównanie lepiej znaj¹ca realia pañstwa stalinowskiego, podkre�la, ¿e codzien-
no�æ ludzi w sowieckiej Rosji to ju¿ nie jest �walka z ¿yciem [...] o ¿ycie � bo to
do ¿ycia nie jest wcale podobne � ale o to przytomne, powolne, na lata roz³o¿one
konanie� (s. 239�240). Konanie, któremu co najwy¿ej towarzyszy milczenie, je-

30 Cyt. z:. A. S ³ o n i m s k i, Moja podró¿ do Rosji. Wyd. 2. Warszawa 1997, s. 124.
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dyny przejaw t³umionego buntu: �Ca³ym ich sprzeciwem jest milczenie, s¹ te upar-
cie ku ziemi spuszczone oczy i wyraz twarzy zakrzep³y, tragiczny a zaprzysiêg³y
czemu�, co gdyby �mia³o byæ sob¹, nazywa³oby siê chyba: zemsta i nienawi�æ�
(s. 301).

Z perspektywy �wiata �wolnego� nie tylko nêdza ³agrowej wegetacji uzyski-
wa³a inny wymiar, równie wa¿ne stawa³o siê g³o�ne mówienie, pierwsza oznaka
tego �czego��, o czym pisze Obertyñska. Zobaczy³a ona i zrozumia³a fenomen
rodzenia siê wewnêtrznej wolno�ci w ³agrze, �gdzie wolno szczerze mówiæ, bo
nic gorszego nikomu tam nie grozi�, zjawisko opisywane pó�niej wielokrotnie
przez polskich i rosyjskich ��wiadków GU£agu�, zw³aszcza przez autora Krêgu
pierwszego31. Dostrzeg³a momenty buntu �obywateli Arkadii�32, którego przeja-
wem by³a mo¿liwo�æ g³o�nego wy¿alenia siê wiê�niów, co �wiadczy³o, ¿e �ze-
msta i nienawi�æ� o�mieli³a siê �byæ sob¹�: �Rosyjskie baby, w przekonaniu wi-
docznie, ¿e w tiurmie mo¿na ju¿ szczerze mówiæ, zaczynaj¹ siê zwierzaæ. [...]
Opowiadaj¹ o g³odzie i nêdzy. Wzdychaj¹c, czasem nazywaj¹ Boga� (s. 64). Pod-
kre�la Obertyñska, co prawda, bierno�æ i rezygnacjê, zupe³ne otêpienie wiê�nia-
rek, ale widzi tak¿e, chyba równie czêsto, przejawy mentalnego buntu, oczekiwa-
nia na wojnê, na jaki� �polityczny kataklizm, dziejowe trzêsienie ziemi� lub �co
b¹d��, �byle siê rozkruszy³y mury tego wielkiego wiêzienia, tej jednej olbrzymiej
tiurmy, jak¹ siê dzi� sta³a Rosja� (s. 93�94). Ze zdziwieniem skonstatuje wiêc
zaskakuj¹c¹, �ojczy�nian¹� reakcjê �g³odnych rosyjskich mas� w miesi¹cach naj-
wiêkszych triumfów armii hitlerowskiej, t³umacz¹c j¹ zwyciêstwem w narodzie
ducha nacjonalizmu nad antykomunizmem33. Obertyñska zreszt¹ tak¹ postawê zdaje
siê doceniaæ, choæ nie mo¿e siê do tego przyznaæ.

Zaskoczenie brakiem antysowieckiej rewolucji �wiadczyæ mo¿e o przenosze-
niu na ludzi �wolnych� oczekiwañ ukszta³towanych obserwacjami zachowania
wiê�niów, te¿ przecie¿ w koñcu nieczêstego. Na pewno jednak dowodzi niekonse-
kwencji my�lenia (albo raczej my�lenia ¿yczeniowego) Obertyñskiej, która wszak¿e
przenikliwie spostrzeg³a skutki ponad 20-letniego sowieckiego wychowania i �nie-
pojêt¹ bierno�æ m³odego pokolenia�. Na s³owa buntu, goryczy i nadziei zdobyæ
siê mog¹ jedynie ludzie starsi, którzy pamiêtaj¹ jeszcze �dawne czasy�. Natomiast
zupe³ne odizolowanie kraju od �wiata spowodowa³o w generacji �pa�dzierniko-
wej� utratê nawet wyobra¿eñ o mo¿liwo�ci innego ¿ycia, przekonanie, ¿e wszê-

31 W powie�ci A. S o ³ ¿ e n i c y n a  (Kr¹g pierwszy. Wyd. nowe, poszerz. Prze³. J. P o m i a-
n o w s k i  [M. K a n i o w s k i]. Warszawa 1996, s. 91�92) jeden z bohaterów mówi: �Omy³ka, mi-
nistrze! [...] Ja ju¿ nie mam niczego, rozumiecie � n i c z e g o  n i e  m a m! Do mojej ¿ony i do
mojego dziecka ju¿ siê nie dobierzecie � zabra³a je bomba. Moi rodzice � ju¿ zmarli. Ca³y mój
maj¹tek na tym �wiecie � to chustka do nosa, a ten kombinezon i ta bielizna bez guzików [...] to
pañstwowe. Wolno�æ dawno�cie mi zabrali, a zwróciæ mi jej nie mo¿ecie, bo wam samym jej brak.
Mam czterdzie�ci dwa lata, od was dwadzie�cia piêæ odsiadki, na katordze ju¿ by³em, numer nosi-
³em, i kajdanki znam, i pieski stra¿nicze, i brygadê karn¹ � czym jeszcze mo¿ecie mi zagroziæ? Cze-
go jeszcze pozbawiæ? [...] A w ogóle to zrozumcie nareszcie � i powiedzcie tam wy¿ej k o m u  n a-
l e ¿ y, ¿e jeste�cie mocni tylko o tyle, o ile zabieracie ludziom n i e  w s z y s t k o. Cz³owiek, które-
mu zabrali�cie w s z y s t k o, ju¿ wam nie podlega, ju¿ znowu jest wolny�.

32 Tytu³ ksi¹¿ki T. K l i m o w i c z a: Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917.
Wroc³aw 1993.

33 Obertyñska nie wiedzia³a chyba wtedy o masowym oddawaniu siê sowieckich ¿o³nierzy do
niewoli hitlerowskiej, o próbie stworzenia armii antysowieckiej, o czym pisa³ J. M a c k i e w i c z
w powie�ciach Kontra i Nie trzeba g³o�no mówiæ.
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dzie jest ono �tylko uciskiem, wyzyskiem, zmêczeniem, ¿e wszêdzie jest nêdza
i g³ód, kartki, ogonki, ³agry, a cz³owiek zawsze tylko szczwanym roboczym zwie-
rzêciem� (s. 95). Obertyñska opisuje �smutn¹, popielat¹, beznadziejn¹ »szczê�li-
wo�æ«, któr¹ dla swego proletariatu wywalczy³ i do której go zmusi³ komunizm�
(s. 203). Jest w tych obserwacjach, pozbawionych niechêci, a nawet nape³nionych
wspó³czuciem, bliska Czapskiemu. Ukazuje zniszczenie �rosyjskiej natury�, a tak¿e
jej wra¿liwo�æ na piêkno, �rozlewno�æ, ozdobno�æ�, jej �potrzebê koloru, tañca,
muzyki�. To wszystko zast¹piono �trywialn¹, chamsk¹ tandet¹�, za której pomoc¹
sowiecka Rosja �zag³usza g³ód [piêkna], propaguje brak smaku i gustu, oswaja
masy na si³ê z brzydot¹� (s. 261), skazuje na szarzyznê i bezs³owne pomruki. Ów
�sowiecki pokost� odbiera ludziom pragnienie �prawdziwej kultury�. W swoich
refleksjach dotycz¹cych tzw. kultury sowieckiej konsekwentnie (na co trzeba zwró-
ciæ uwagê) przestrzega Obertyñska rozró¿nienia miêdzy Rosj¹ �dawn¹�, �prawdzi-
w¹� a Zwi¹zkiem Sowieckim, z przera¿eniem podkre�la wytêpienie przez bolsze-
wików przedrewolucyjnej rosyjskiej inteligencji. Z pogard¹ te¿ pisze o chêci zaw³asz-
czenia przez komunistów s³owa �kultura�, co oznacza próbê legitymizacji owego
�pokostu�. Sowieckie s³owo �kultura� � puentuje Obertyñska � powinno byæ trak-
towane przez cywilizowane narody jako synonim s³owa �chamstwo�.

Dla narratorki W domu niewoli jednym z wyró¿ników niszczonej przez komu-
nizm Rosji �prawdziwej� by³a wiara. Stosunek do religii stanowi³ dla pisarki �
gorliwej wszak katoliczki � g³ówne chyba kryterium nie tylko oceny Rosjan, ale
nawet mo¿liwo�ci nazwania ich Rosjanami. We fragmencie wspomnieñ opisuj¹-
cych prze¿ycia w tiurmie kijowskiej wykorzystuje Obertyñska w charakterystyce
wiê�niarek przeciwstawne, wykluczaj¹ce siê nazwy � Rosjanka i Sowietki. Te ostat-
nie s¹ butne, chamskie, pos³uguj¹ siê przemoc¹, niszcz¹ i wy�miewaj¹ przedmioty
religijnego kultu (odebra³y krzy¿yk narratorce), z Rosjank¹ za� ³¹czy siê kultura,
wiara, czysto�æ, dobroæ, serdeczno�æ, pragnienie przyj�cia z pomoc¹.

I charakterystykê tej kobiety nale¿y przytoczyæ in extenso, jest to jeden z naj-
piêkniejszych ustêpów W domu niewoli, pokazuj¹cy nie tylko wolne od nienawi-
�ci, ale przepojone szacunkiem i mi³o�ci¹ spojrzenie na rosyjskiego cz³owieka:

Jednej z tych Rosjanek nie zapomnê póki ¿ycia. Jedyny okaz dawnej inteligencji, z jakim
siê w tiurmach zetknê³am. Takiej delikatno�ci, takiej dobroci, takiej s³odyczy i takiej uczynno-
�ci nie spotyka siê czêsto nawet w normalnych warunkach. Siwiutka jak go³¹b, chuda, drobna,
a schludna wyj¹tkowo, my�la³a tylko o tym, jak by której z nas us³u¿yæ, co by której odst¹piæ,
któr¹ by nakryæ swoim pledem, której by swój koc pod�cieliæ. Mia³y�my wra¿enie, ¿e chce
nam nagrodziæ choæ w czê�ci to, co nas ze strony Rosji spotka³o. Bo ona kocha Rosjê, ale tê
dawn¹, prawdziw¹, któr¹ dobrze pamiêta � nie tê dzisiejsz¹, zwi¹zan¹, zbezczeszczon¹, cier-
pi¹c¹ tak samo w niewoli, jak ona sama i my! Siedzi za �religijn¹ propagandê�. Wie, ¿e bêdzie
skazana. Wie, ¿e nie zobaczy ju¿ dzieci i wnuków. Wie, ¿e nie przetrzyma wiêzienia. Nikogo
jednak sob¹ nie zajmuje. Modli siê klêcz¹c ca³ymi nocami, wtulona w róg celi jak strzêpek
uczepionej tam pajêczyny. [s. 66]

We fragmencie tym zwraca uwagê nie tylko przeciwstawienie Rosji �prawdzi-
wej� i Rosji �dzisiejszej�, �zbezczeszczonej�, ale tak¿e podkre�lenie �wspólnoty
cierpienia� Polaków i Rosjan. Obertyñska, choæ nie tylko ona spo�ród �polskich
�wiadków Gu³agu�, bardzo rzadko zwraca³a na to uwagê.

Równie piêkny jest opis zachowania kilkunastu mniszek w wiêzieniu char-
kowskim, które �nie lêka³y siê ani karceru, ani bicia, ani ³agrów� i których �uporu
¿adna si³a ludzka czy diabelska te¿ prze³amaæ nie mog³a�. Wrêcz przeciwnie, ich
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�piew, ich modlitwy �do zapomnianego Boga� � �powag¹ s³ów zdeptanych w tym
nieszczêsnym kraju� (s. 75) powodowa³y uspokojenie i onie�mielenie najbardziej
nawet wulgarnych i rozwydrzonych wiê�niarek. Ale przecie¿ i w stosunku do nich,
tak¿e do ma³oletnich prostytutek, �rosyjskich �mieci�, potrafi Obertyñska zdobyæ
siê na sympatiê, zw³aszcza wtedy, gdy komentuje pe³ne ¿a³o�ci s³owa jednej z nich,
¿e spodziewano siê ratunku od Polski. Nie ma natomiast ¿adnego zrozumienia
dla �kulturalnych Sowietek, o brudnych, czerwono lakierowanych paznokciach�
(s. 232), ich �antypatycznej, nieuleczalnej wulgarno�ci, typowej, tutejszej kultu-
ralnej wulgarno�ci� (s. 231).

Rosjanie, jak podkre�la narratorka W domu niewoli, nie byli przychylnie na-
stawieni do Polaków. Obertyñska mówi nawet, ¿e Polacy �spotykali siê stale ze
strony rdzennych Rosjan� z niechêci¹, podkre�laj¹c zreszt¹, ¿e by³a ona wzajem-
na (s. 308). A przecie¿ dostrzega tak¿e �go�cinno�æ okazywan¹ [...] na ka¿dym
kroku, ¿yczliw¹, uczynn¹ gotowo�æ pój�cia nam zawsze na rêkê� (s. 203), opo-
wiada o urzêdniczce NKWD we Lwowie, która pomog³a jej w trudnym momen-
cie przed �ledztwem, o rosyjskim lekarzu w Workucie, który uratowa³ j¹ przed
�mierci¹, o rodzinie skipera. I jeszcze o wielu innych. Nie by³a wiêc owa niechêæ
bezwyj¹tkowa, choæ niew¹tpliwie dominowa³a w relacjach polsko-rosyjskich,
dochodz¹c czêsto do skrajno�ci. Obertyñska wielokrotnie daje upust owym uczu-
ciom. W porywach swej nienawi�ci ociera siê niemal o rasizm, patrzy na Rosjan
jako przedstawicielka polskiej, lepszej � w jej przekonaniu � rasy:

Od pierwszej chwili mam pewno�æ, ¿e to Polak. Ich ludzie maj¹ ruchy ciê¿kie i smutne,
jakby samo powietrze przygniata³o ich ku ziemi, i twarze ich s¹ wklês³e, obojêtne, o daleko
zapatrzonych oczach. [...] Nie! To nie mo¿e byæ ich cz³owiek. Tacy tu nie rosn¹. [s. 169]

Nie próbuje nawet Obertyñska wyja�niæ swoich przekonañ, pos³uguje siê nimi
jak aksjomatem, któremu mocy dodaj¹ proste zaimki: �tacy�, �tu�. W innym miej-
scu z t¹ sam¹ dum¹ stwierdza:

Uderza mnie odmienno�æ naszych dzieci od tych, które widywa³am w Rosji. [...] Muszê
stwierdziæ z prawdziw¹ satysfakcj¹, ¿e polskie dzieci [...] ró¿ni¹ siê wybitnie od tutejszych,
w których [...] czuje siê i poznaje Azjê. Mongolskie naloty przysiad³y ju¿ zbyt grub¹ warstw¹
s³owiañskie pod³o¿e. Wystaj¹ce ko�ci policzkowe, sko�ne oczy, p³askie twarze, drobny wzrost,
przede wszystkim za� wyraz biernej, wschodniej têpoty. Nasze dzieci maj¹ oczy rozbudzone,
inteligentne, a zachowanie siê ich � mimo ³achów, wszy i obecnej nêdzy � nacechowane jest
delikatno�ci¹ i wdziêkiem. [s. 226�227]

Próba usprawiedliwienia tych przygnêbiaj¹cych rozwa¿añ by³aby niedopusz-
czalna. Odzywa siê w nich niew¹tpliwie jeden z wyznaczników polskiego stereo-
typu Rosjanina, quasi-Europejczyka, w rzeczywisto�ci za� Azjaty, co najwy¿ej �
zmongolizowanego S³owianina. Nie da³oby siê jednak spuentowaæ postawy nar-
ratorki W domu niewoli zarzutem postawionym przez Jerzego Ziomka Zofii Kos-
sak-Szczuckiej jako autorce Z otch³ani, u której �nad charakterem indywidualnym
znajduje siê charakter narodowy�34. Bo z jednakow¹ niechêci¹, nawet wstrêtem
portretowa³a Obertyñska przedstawicieli innych nacji, tak¿e Polaków. �Cuchn¹cy
ludzki ³ach, patrz¹cy na �wiat jednym tylko okiem� to nie Rosjanin, ale polska
�kreatura niewiadomej kondycji, której nachalno�æ, [...] oble�no�æ i niewiarygod-

34 J. Z i o m e k, Zofii Kossak Ksiêgi Powtórzonego Prawa. W: Wizerunki polskich pisarzy ka-
tolickich. Szkice i polemiki. Poznañ 1963, s. 89.
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ne niechlujstwo przechodzi³o wszelkie wyobra¿enie�. Aby uzupe³niæ tê charakte-
rystykê, mówi: �Pamiêtam, ¿e kiedy mi przysz³o zmieniaæ jej opatrunek � pies na
ko³chozie wyrwa³ jej zraz miêsa na udzie (podziwiam psa!) � my�la³am, ¿e trupem
padnê od smrodu. ¯aden bezpañski, w �cierwie wytarzany pies nie cuchn¹³ chyba
gorzej od niej� (s. 275�276). �Bezczelnym �mieciem� i ��cierk¹ nie wiadomo jakich
rynsztoków� (s. 16) nazwa³a autorka W domu niewoli polsk¹ prostytutkê, która na-
tychmiast po wej�ciu Sowietów podda³a siê procesowi �umy�lnej mimikry�. Ukra-
inki, �dzikie dziewczêta z Zakarpacia�, s¹ w ocenie Obertyñskiej �zdrowe, m³ode,
silne jak konie, nieokrzesane i g³upie. Wspania³y materia³ do ³agrów� (s. 107). Po-
dobnie pisze o nielicznych ¯ydówkach. Przyk³ady te zdaj¹ siê wiêc �wiadczyæ, ¿e
narratorkê W domu niewoli cechowa³o obrzydzenie nie tyle do Rosjan, ile raczej
w ogóle do cz³owieka dotkniêtego nieszczê�ciem, s³owem � jak �wietnie to okre�la
Siewierski � �moralny naturalizm�35.

Nie czeka³a Obertyñska ze spisywaniem wspomnieñ z pobytu w Zwi¹zku So-
wieckim do czasu, a¿ ostygnie �bezkszta³tna, gotuj¹ca siê masa wspomnieñ krzyw-
dy�, jak mówi³ Herling-Grudziñski w recenzji Ludzi sponiewieranych Naglero-
wej36, przenikliwie dostrzegaj¹c niebezpieczeñstwo ze�li�niêcia siê literatury w do-
kumentalny akt oskar¿enia. Bo te¿ autorka W domu niewoli, �do dna krzywd¹
otruta�37 (zaskakuj¹ca zbie¿no�æ w obrazie stanu psychicznego z diagnoz¹ Herlin-
ga), pisa³a trawiona gor¹czkow¹ niecierpliwo�ci¹ i bólem, pulsuj¹cym w ci¹gle
jeszcze �wie¿ych ranach. I w tym zatruciu krzywd¹ zawiera siê, jak s¹dzê, pierw-
sza przyczyna owej �d³awi¹cej nienawi�ci�. O jego znaczeniu najlepiej �wiadczy
zacytowany w Innym �wiecie fragment dzienniczka pisanego przez Grudziñskie-
go w drodze przez Zwi¹zek Sowiecki do polskiej armii, w którym �wie¿o wyzwo-
lony wiêzieñ wyrazi³ opiniê, ¿e w tym kraju �mo¿na zw¹tpiæ w cz³owieka i sens
walki o to, aby mu by³o lepiej na ziemi�38. A przecie¿ idea Innego �wiata, powsta-
³ego 7 lat pó�niej, jest w istocie polemik¹ z takim stanowiskiem.

Pozbawiona emocjonalnego dystansu do �wiata niewoli ksi¹¿ka Obertyñskiej
sprawia wra¿enie, zw³aszcza przy pierwszej lekturze, �strumienia zatrutej �wiado-
mo�ci�, którego jedynym �ród³em jest pamiêæ cierpienia. Albo inaczej � ci¹gle
¿ywe cierpienie. Autorka tworzy, mo¿e nawet chce tworzyæ, przede wszystkim
zapis stanu ówczesnych emocji cz³owieka zwolnionego z sowieckich wiêzieñ i ³a-
grów. Wiele fragmentów wspomnieñ nie pozwala czytelnikowi przekonaæ siê, ¿e
pisa³a je przecie¿ poetka wysokiej klasy, której dzie³a charakteryzowa³a �wirtu-
ozerska poetycko�æ, estetyzm, postrzeganie utkane z delikatnych wra¿eñ�39. Pe³no
tu sk³adniowych prozaizmów, czasem wrêcz jêzykowych nieporadno�ci, jakby
otwarcie zrywaj¹cych z �literacko�ci¹�. Jej miejsce �zajmuje notacja faktograficzna,
s³owo ma przede wszystkim warto�æ pozostawionego �wiadectwa�40. Ksi¹¿ka
Obertyñskiej to bardziej akt oskar¿enia, bardziej �wiadectwo ni¿ literatura. Poetka

35 S i e w i e r s k i, op. cit., s. 19.
36 G. H e r l i n g - G r u d z i ñ s k i, Na krawêdzi cz³owieczeñstwa. W: Wyj�cia z milczenia. Oprac.

Z. K u d e l s k i. Warszawa 1993, s. 27.
37 Okre�lenie z wiersza Suplikacje (s. 355).
38 G. H e r l i n g - G r u d z i ñ s k i, Inny �wiat. Zapiski sowieckie. Warszawa 1989, s. 313.
39 L i g ê z a, op. cit., s. 154.
40 Ibidem.
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wystêpuje jako ofiara, �wiadek oskar¿enia i jako oskar¿ycielka, jedna z cudem
ocalonych, po�wiêcaj¹c swoj¹ ksi¹¿kê �tym, którzy tam zginêli i gin¹...� (s. 5),
i realizuj¹c nakaz zawarty w ostatniej strofie Celi, wiersza do³¹czonego wraz z
kilkoma innymi do drugiego wydania ksi¹¿ki:

I te uporem zwarte k³y
i wola, jak piê�æ �ci�niêta,
¿eby � na przekór tym spod drzwi �
przetrzymaæ i � zapamiêtaæ! [s. 348]

I � dodajmy � opowiedzieæ.
Poza tym wewnêtrznym imperatywem u �róde³ wspomnieñ le¿a³ równie¿ nie-

w¹tpliwie �nakaz� zewnêtrzny. Ten sam, którym kierowa³a siê wiêkszo�æ Po-
laków wezwanych po �wyj�ciu z Rosji� � �do spisywania swoich wspomnieñ�
(s. 356). Mniejsze znaczenie uzyskiwa³a ich forma literacka, istotny by³ doku-
ment41. Poeta Jan Olechowski pokpiwa³ wówczas, ¿e �co drugi Polak, skoro tylko
stan¹³ woln¹ stop¹ na b³ogos³awionej wówczas ziemi Persów � gotów by³ pisaæ
ksi¹¿kê o swoich prze¿yciach w Sowietach�42. Z tej perspektywy we wspomnie-
niach Obertyñskiej dostrzec nale¿y realizacjê sui generis zamówienia patriotycz-
nego, dokumentuj¹cego polskie losy w pañstwie sowieckim, a w szerszym ujêciu
� wpisuj¹cego siê w utrwalone tradycj¹ �do�wiadczenie Sybiru�, we wzorzec na-
rodowej martyrologii i rosyjskiego terroru43. Ten element równie¿ odcisn¹³ swoje
piêtno na charakterze wspomnieñ.

Ale nawet to nie wyczerpuje �imperatywnego� ich charakteru dyktowanego
potrzeb¹ chwili. Poza narodowym obowi¹zkiem polscy pisarze po opuszcze-
niu �domu niewoli� podejmowali siê spe³nienia misji ogólnoludzkiej, której isto-
tê najpe³niej wyrazi³ Jerzy Gliksman w tytule swojej ksi¹¿ki wydanej w 1946 ro-
ku w Nowym Jorku � Tell the West (Powiedz Zachodowi)44. Ten sam charakter
i ten sam cel wspomnieñ z �domu niewoli� podkre�la³a w swojej ksi¹¿ce Ober-
tyñska:

I dopiero niebacznie � wierz¹c zapewne, ¿e ¿ywa noga ju¿ st¹d nie wyjdzie � pozwolono
nam, Polakom, zobaczyæ z bliska ca³¹ mia¿d¿¹c¹ maszynê ich ustroju i my ju¿ wiemy! Nie
wiemy tylko, co zrobiæ, aby siê dowiedzia³, aby uwierzy³, aby na czas zrozumia³ ca³y cywilizo-
wany �wiat, ¿e wszystko, co od nich wysy³ane jest na zewn¹trz, ¿e wszystko, co od nich siê wie
i s³yszy o Rosji, jest wytworem genialnie bezczelnej propagandy, jest bezprzyk³adnym k³am-
stwem i blag¹, udrapowan¹ przewrotnie w szlachetne has³a i teorie! [s. 97]45

41 Pisa³a T a y l o r  (Proza zsy³kowa, s. 268): �Pod wzglêdem merytorycznym ocena warto�ci
dokumentalnej i artystycznej jest trudna. Niezdarny wiersz ledwo gramotnego autora albo nieorto-
graficzny list od dziecka mo¿e mieæ swoist¹ wymowê jako dowód stanu psychicznego czy presji
grafomañskiej, jako dokument czysto ludzki czy jako obrazek z ¿ycia codziennego w imperium ro-
syjskim w po³owie XX wieku. W³a�nie takie teksty mog¹ na swój sposób przewy¿szaæ utwory o wy-
sokich warto�ciach literackich�.

42 Cyt. jw., s. 265.
43 Zob. Z. T r o j a n o w i c z o w a, �Jej dzieje na Sybirze...� W zb.: Sybir romantyków. W oprac.

materia³ów wspomnieniowych uczestniczy³ J. F i e æ k o. Poznañ 1993.
44 J. G l i k s m a n, Powiedz Zachodowi. Wspomnienia naocznego �wiadka. New York, b. r.

(skrót z: Tell the West. New York 1948).
45 Kategoryczno�æ deklaracji Obertyñskiej o nieprzejednanej wrogo�ci, nieukrywanej pogardzie

do �wszystkiego� w³a�nie, co zwi¹zane z �domem niewoli�, mog³a mieæ znaczenie dla zachodnich
czytelników, czego potwierdzeniem zdaje siê byæ fakt, i¿ przek³ad angielski nie znalaz³ wydawcy.
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Kilka lat pó�niej we wstêpie do Diab³a w raju Tadeusza Wittlina niemal iden-
tyczne s³owa napisa³ genera³ Anders46. Najpe³niejszy obraz postawy i powinno�ci
�polskich �wiadków Gu³agu� znajdziemy w przemowie Herlinga, który odbiera-
j¹c nagrodê za Inny �wiat, deklarowa³:

dopóki ta hañba wspó³czesnego niewolnictwa nie zostanie starta z ziemi, dopóty ka¿dy pisarz,
który dotknie jej swym piórem i potrafi w ca³ej grozie ods³oniæ przed oczami czytelników,
odda nie tylko przys³ugê ludzko�ci, ale nawi¹¿e do najlepszych tradycji literatury [...]

� chocia¿ nie wierzy³, by jego dzie³o i ksi¹¿ki je poprzedzaj¹ce �zdo³a³y od razu
otworzyæ Zachodowi oczy na los milionów ludzi, zamêczonych powoli na
�mieræ�47.

Tym trzem �imperatywom� odpowiadaj¹, jak siê wydaje, trzy p³aszczyzny
wspomnieniowej ksi¹¿ki Obertyñskiej, przenikaj¹ce siê nawzajem przez ca³¹ nar-
racjê. U �róde³ pierwszej z nich le¿¹ emocje, prze¿ycia osobiste, sensualistycznie
odbierana rzeczywisto�æ. Jest ona pozbawiona racjonalizacji, intelektualizacji; sta-
nowi zapis reakcji niemal instynktownych � wstrêtu do brudu i smrodu, obrzydze-
nia do czyich� zagnojonych nóg, opieraj¹cych siê o g³owê narratorki, pragnienia
natychmiastowego ich odsuniêcia. Jest równie¿ wyrazem bezsilnej w�ciek³o�ci
i agresji, która znajduje uj�cie w ordynarnych wyzwiskach. Bo przecie¿, jak mówi
Obertyñska, �Krzywda i przemoc rodz¹ sprzeciw i samoobronê� (s. 265). Lecz to
tylko jedna strona tej emocjonalnej p³aszczyzny, owa sensualistycznie prze¿ywa-
na rzeczywisto�æ wywo³ywa³a nienawi�æ, ale i wspó³czucie, i zachwyt, pomaga³a
wyzwoliæ siê poetyckiemu odbiorowi �wiata.

Druga warstwa wpisuje do�wiadczenia indywidualne narratorki i jej polskich
towarzyszek cierpienia w tradycjê narodowej martyrologii i w continuum rosyj-
skiego terroru. Sugerowana przez So³¿enicyna �polska sk³onno�æ do szukania ana-
logii miêdzy Rosj¹ carsk¹ i sowieck¹�48  znalaz³aby z pewno�ci¹ w ksi¹¿ce Ober-
tyñskiej potwierdzenie. I to ju¿ od pierwszych stronic jej wspomnieñ; metody zasto-
sowane przez okupantów sowieckich we Lwowie utwierdzaj¹ pisarkê w przekonaniu
o ci¹g³o�ci rosyjskiego systemu represji: �Zaczynaj¹ siê aresztowania. Czasem w ob-
³awie na ulicy, czê�ciej jednak nocami, po domach. Carskim, wypróbowanym spo-
sobem� (s. 10). W takim ujêciu Zwi¹zek Sowiecki, �dzisiejsza Rosja� Obertyñ-
skiej, jawi siê jako spadkobierca poprzedniego imperium49.

46 W. A n d e r s  (wstêp w: T. W i t t l i n, Diabe³ w raju. Londyn 1951. Cytat zaczerpniêty
jest z wyd. 3: Warszawa 1990, s. 7) pisa³: �Milionowa rzesza Polaków przesz³a w czasie ostatniej
wojny przez piek³o sowieckich wiêzieñ, obozów i tak zwanego: »¿ycia na wolno�ci« w ZSRR.
Bogata jest ju¿ literatura pamiêtnikarska i dokumentacyjna, której autorami s¹ byli wiê�niowie
i zes³añcy. Pisz¹c to, co widzieli�my na w³asne oczy, a co dla Zachodu by³o i ci¹gle jeszcze jest
niewidoczne, spe³niamy swój obowi¹zek wobec w³asnego narodu i wobec ca³ego cywilizowanego
�wiata. Dotrzymali�my te¿ w ten sposób przyrzeczenia danego wspó³towarzyszom niedoli nale¿¹-
cym do ró¿nych narodowo�ci, którym los kaza³ nadal pozostaæ w pêtach okrutnej przemocy. Gdy
wychodzili�my z wiêzieñ i obozów, zwracali siê oni do nas z b³agaln¹ pro�b¹: »Powiedzcie �wia-
tu!...«�.

47 G. H e r l i n g - G r u d z i ñ s k i, Literatura wolna i upañstwowiona. W: Wyj�cia z milczenia,
s. 181.

48 Zob. G. H e r l i n g - G r u d z i ñ s k i, Dziennik pisany noc¹. 1984�1988. [Cz.] 2: 1986�1988.
Warszawa 1990, s. 13.

49 Niew¹tpliwie wyra¿a siê tu niezwykle popularne � by nie powiedzieæ: dominuj¹ce � w la-
tach miêdzywojennych przekonanie o zasadniczej ci¹g³o�ci obu despotycznych imperiów zaprezen-
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Ale warto�æ omawianej tu ksi¹¿ki zawiera siê tak¿e w tym, ¿e ponad dwuletni
pobyt w Zwi¹zku Sowieckim wprowadzi³ istotne korekty w �szablonie identyfi-
kacyjnym�, z którym autorka rozpoczyna³a swoj¹ �drogê do Rosji�. Jej wspomnie-
nia okazuj¹ siê porównaniem mitu krwawej, okrutnej Rosji ze Zwi¹zkiem Sowiec-
kim. Raz po raz zauwa¿a pisarka jako�ciow¹ ró¿nicê miêdzy obiema despotiami
i pisze o tym wprost: �Biedny car Iwan Gro�ny. Jak¿e poblad³, jak¿e zmala³, jak¿e
znaiwnia³ jego krwawy cieñ w historii tego strasznego kraju!� (s. 97). Jeszcze bar-
dziej przekonuj¹co brzmi¹ nieco wcze�niejsze s³owa, w których Obertyñska pró-
buje wczuæ siê w sytuacjê najzwyklejszego obywatela, ¿yj¹cego w Rosji po bol-
szewickim przewrocie:

S¹ � na pewno s¹ � i tacy, którzy ¿yj¹ w Rosji dostatniej ni¿ przed przewrotem. [...] Ko-
rzy�ci tych wybranych jednak nie stoj¹ w ¿adnym stosunku do tego, co stracili tamci, tak jak
ich liczba jest niewspó³mierna z dziesi¹tkami milionów bezbronnych, uciskanych gorzej ni¿
kiedykolwiek rzesz. Bo rzesze, których firm¹ szafuje siê perfidnie na prawo i na lewo, bo czar-
norobocze masy, proletariat, ch³opi, w ogóle ca³e bezimienne mrowie Rosji mêczy siê w tej
hermetycznie zamkniêtej ka�ni, jak nie mêczy³o siê chyba nigdy. [s. 96]

Nad tymi dwiema p³aszczyznami nadbudowuje siê warstwa trzecia, cywiliza-
cyjna obawa przed �grz¹skim, zatajonym, azjatyckim kolosem�, którego reakcji
�na te czy inne wahniêcia dziejów� (s. 330) nigdy siê nie da przewidzieæ.

Ale z Rosj¹ zawsze tak... [...] Rosja by³a zawsze i bêdzie � tak sobie, jak �wiatu � ponur¹,
niedocieczon¹, myl¹c¹ zagadk¹, jedn¹ wielk¹ niewiadom¹ o zupe³nie przypadkowych, nieobli-
czalnych odruchach. [s. 330]50

Owa warstwa historiozoficzno-cywilizacyjna zmusza do refleksji, co zrobiæ,
aby �ca³y cywilizowany �wiat [...] na czas zrozumia³�, ¿e �wszystko, co [...] wysy-
³ane jest [ze Zwi¹zku Sowieckiego] na zewn¹trz, jest wytworem genialnie bez-
czelnej propagandy, jest bezprzyk³adnym k³amstwem� (s. 97). Bo Obertyñska, jak
widzieli�my, nie tylko opowiada swoje prze¿ycia, nie tylko wpisuje je w kontekst
do�wiadczenia narodu, podejmuje tak¿e próby analizy rzeczywisto�ci sowieckiej.
Na tle reporta¿u Wañkowicza o rodzinie Korzeniewskich, starobielskich wspo-
mnieñ Czapskiego, relacji Grubiñskiego oraz opowiadañ Naglerowej to w³a�nie
W domu niewoli najg³êbiej sonduje system sowiecki, spe³nia rolê forpoczty w sto-
sunku do ksi¹¿ek takich, jak Inny �wiat i Na nieludzkiej ziemi. Dzie³o Obertyñ-
skiej przedstawia � dos³ownie � �dom niewoli� i w tym widzieæ nale¿y jego g³ów-
ne znaczenie. Istnieje bowiem wiele utworów, w których ukazane zosta³y, czêsto
nawet bardziej wyczerpuj¹co, polskie losy na Wschodzie, ma³o jest jednak takich,
w których podjêta by³aby próba uchwycenia i opisania sowieckiej rzeczywisto�ci.
Otó¿ ksi¹¿ka Obertyñskiej jest jedn¹ z najwcze�niejszych tego typu prób, jakie

towane w monumentalnej pracy J. K u c h a r z e w s k i e g o  Od bia³ego do czerwonego caratu
(t. 1�7. Warszawa 1923�1935).

50 Refleksje te okazuj¹ siê niespodziewanie bliskie przestrogom H. K a m i e ñ s k i e g o  (Ro-
sja i Europa. Polska. Wstêp do badañ nad Rosj¹ i Moskalami. Warszawa 1999, s. 45), który niemal
100 lat wcze�niej pisa³: �Rosja! Któ¿ o niej czego� nie wie, kto jakichkolwiek szczegó³ów o niej nie
zna; ale któ¿ jest taki, który j¹ pojmuje, nawet z widzów naocznych, nawet z w³asnych jej dzieci!
Rosja, zagadka dla ca³ej Europy, która kiedy�, prêdzej czy pó�niej, przyp³aciæ mo¿e drogo swoj¹
niewiadomo�æ, a tym dro¿ej, im d³u¿ej siê ta chwila odwlecze�.
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istniej¹ w literaturze polskiej. Wiele w tej dziedzinie wnios³o Dwudziestolecie;
autorami powstaj¹cych wówczas tekstów byli reporta¿y�ci, pisarze, którzy pozna-
wali Zwi¹zek Sowiecki w czasie kurtuazyjnej wizyty, d³u¿szej b¹d� krótszej. Je-
chali, by przekonaæ siê na miejscu, czy jest to pañstwo � jak pisa³ S³onimski �
�czerwonego terroru�, czy te¿ �¿ywego socjalizmu, o którym przecie¿ ka¿dy z nas
marzy³ od dziecka�51. Byli i tacy, którzy nie dawali siê zwie�æ �potiomkinowskim
wioskom� i nowym zdobyczom socjalizmu, ale zobaczyæ �wszystkiego� nie zdo-
³ali. Ksi¹¿ka Obertyñskiej natomiast jest �wiadectwem cz³owieka, który nigdy nie
mia³ opu�ciæ �wiêziennej cywilizacji�, dziêki czemu pozna³ jej kolejne �krêgi�.
Narratorka W domu niewoli by³a jedn¹ z wielomilionowej rzeszy ofiar �czerwo-
nego terroru� i wiedzia³a, ¿e wszyscy s¹ ok³amani �genialnie bezczeln¹ propagan-
d¹�. Skalê tego do�wiadczenia najlepiej wyra¿a jej komentarz:

Ci wszyscy dziennikarze, arty�ci, pisarze i dyplomaci, którzy entuzjazmuj¹ siê dzisiejsz¹
Rosj¹, wierz¹c, ¿e znaj¹ jej prawdziw¹ twarz, tê, któr¹ widz¹ zahipnotyzowane strachem czar-
norobocze masy, s¹ naiwni. [s. 96]

W domu niewoli spe³nia zatem funkcjê �odkrywki�. Wykorzystajmy raz jesz-
cze s³owa Obertyñskiej, która

unaocznia prawdziwe z³o¿a i warstwice gigantycznej, przechodz¹cej ludzkie wyobra¿enie tra-
gedii, jak¹ prze¿ywa ju¿ trzeci dziesi¹tek lat ten wiecznie przez kogo� ciemiê¿ony, uciskany,
wyzyskiwany, czarnoroboczy rosyjski naród! [s. 97]

I nie zrzuca za to odpowiedzialno�ci na ten naród.
Emocjonalna warstwa dzie³a Obertyñskiej niew¹tpliwie trafia do czytelnika

naj³atwiej, czêsto przes³aniaj¹c inne p³aszczyzny. Stanie siê to w pe³ni zrozu-
mia³e, je�li u�wiadomimy sobie, i¿ charakter miêdzywojennej twórczo�ci poet-
ki, jej �jêzyka artystycznego�, kszta³towa³y �wyobra�nia rejestruj¹ca szczegó³y
i prymat sensualnego poznania�52. By³a zatem autorka W domu niewoli szcze-
gólnie przygotowana do roli �wiadka i oskar¿yciela. Mniej natomiast mia³a kom-
petencji do g³êbszych analiz socjologicznych. Raczej stawia³a pytania, które do-
wodz¹ jednak przezwyciê¿ania instynktownego odrzucenia i kontentowania siê
�szablonem identyfikacyjnym�. Ale g³ównie s³ucha³a, wbrew deklaracji o niena-
wi�ci i niechêci poznania �wszystkiego, co tamtejsze�, kierowa³a swoj¹ u w a g ê
na rzeczywisto�æ, w któr¹ zosta³a si³¹ wrzucona. Postawê Obertyñskiej wobec so-
wieckiej Rosji i wobec Rosjan, rzadko ujawnian¹ wprost, najpe³niej wyra¿a zdanie:

To wszystko staje siê cz³owiekowi jasne i zrozumia³e, kiedy tak s³ucha tych szeptem zwie-
rzanych historii, z których � jak z poszczególnych kosteczek � lepi siê przed oczyma ca³o-
kszta³t tej upiornej mozaiki. [s. 96]53

Zlepiona z pourywanych fragmentów ksi¹¿ka Obertyñskiej staje siê tak¹ upior-
n¹ sowieck¹ mozaik¹, spod której nieraz jednak prze�wituje piêkny kamieñ ro-
syjski.

51 S ³ o n i m s k i, op. cit., s. 5�6.
52 L i g ê z a, op. cit., s. 154.
53 Zob. S a r i u s z - S k ¹ p s k a, Polscy �wiadkowie GU£agu, s. 163.
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EXPOSED TO �CHOKED HATRED�? BEATA OBERTYÑSKA�S RUSSIA

The study presents an attempt of such reading of Beata Obertyñska�s The House of Captivity
that proves its unquestionable, though a priori place in labor camp Polish literature and simul-
taneously pits against her irritating, openly declared hatred to all what is Russian. In the chronology
of narration showing Obertyñska�s vicissitudes in the Soviet Union and in its structure one can find
the dynamics of the process of overcoming enmity. This feeling is revealed only on this level on the
text that presents the emotionally perceived reality. On the second level the narrator�s  individual
experience is referred to the tradition of national martyrdom, Obertyñska however emphasizes
the community of suffering of Poles and Russians. On the last � deepest level � one finds an attempt
to analyze the Soviet reality: a comparison of old, �true� Russia with Stalin�s empire. It was in the
labor camp that Obertyñska understood the wonder of arising the internal freedom in the Russians.
Due to that she was capable of overcoming the atavistic enmity to Russia and stepping away from
the stereotypical image of a Russian with which she found herself in the �house of captivity�.


