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Warlam  Szałamow  jest  w  naszymkrajupisarzemmaloznanym,dale-
ko mriej niż na przykład zestawia-

ny  z  rim  często  Aleksander  Sołżericyn,
któremu rozgło§  noblisty i możność swo-
bodnegowypowiadariasięutorowałydro-
gę do czytelników także w Polsce.

Biografia Szałamowa nie odbiega za§a-
dniczo od wzorców, które państwo radzie-
ckie oferowało swoim obywatelom. Prze-
rwana  młodość,  nie  dokończona  nauka,
dziewiętnaścielatłagrów(ztrzyletniąprze-
rwą),  pięć  lat  przymusowego  osiedlenia
nad Kolymą, rehabilitaq.a w  1956, inten-
sywna praca literacka, druk na Zachodzie,
wymuszenie odwohijących oświadczeń pi-
§arzawsowieckiejprasie,śmierćwszpitalu
psychiatrycznym. Jego pisaLrstwo wyrasta

zatemzdoświadczeńłagrowych,które-ja-
ko pod§tawowa tkanka utworów - stano-
wią   o   problematyce   i   kształcie   ideo-
wo-artystycznym  utworów.  Wy).aśniał  to
sam pisarz:

Wpółczema nowa proza może być tworzona
jedynjeprzezludzi,którzywspo§óbdoskonały
mają opanowaną opisywaną materię.  Ludzie,
dla. którydh jęj aTtystyczne przekształcenie nje
jestv`/yłączniezadaniemfiteraćkim,leczstanowi
powimość, moralny nakazł.

Nowa literatura wymaga rięc od twór-
cy, zdaniem Szałamowa, postawy maksy-
malistycznęj, stosownej do rangi opisywa-
nych  zdarzeń.  Tylko  to  - można  sądzić
- daje gwaranq.ę, że przedmiot opisu bę-
dzie atrakcyjny problemowo, ważki ideo-
wo i sprawny artystyczrie.

Zharły w 1982 roku Warlam Szalamow
je§t autorem ponad stu miniatur prozator-
skich, przed§tawiających świat łagrów pół-
nocno-wschodnię).  Syberii,  znanych  pod
996hTvm t\r":Le" Opowiadania kółym:kie.
Utwory  te,  uważane  za  „z).awisko  nad-
zwyczaj ważne2 ", wyznaczają ich autorowi
riejsce najwybitniejszego, obok Sołżenicy-
na,  przedstawiciela sorieckiej  „literatury

'  V!. §mhporr, Slów kllka od aLtora. w.. W. Sztiamow,
Opoi.md2nb Aor"tz.c, wybfal i prze!ożył Zbigniew Pod-
gó#.i#u%?##%yzón;2Ż„yflm„mł7;y]c#:'/}i;.amm
mwJecAa, tłLim. M. KaniowBki, Paryż  1974, 8. 268.
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obozowej'".  Zaś  Hteratura  ta  wydaje  się
być  podstawowym  źródlem  do  badania
radzieckiego  „świata  koncentracyjnego",
zwłaszcza w sytuaq.i, gdy ilość dostępnych
dokumentów jest niewielka,  a klęska ko-
munizmu  w  był)m  Zwiążlni  Radzieckim
wcde nie oznacza, iż tajne archiwa trafią
do rąk historyków.

Nowa proza

Opowiadania kołymskie to cA\an:alsteu-
stycmy rodzaj prozy, posługLijący się krót-
kimi, zwiężymi formami. Są nimi zwykle:
szkic lub  niewielkie opowiadanie. Ksztalt
tych utworów to efekt zabiegu, który sam
autor wyjaśniał w ten sposób:

Autor  burzy granice między fomą i  treścią,
a raczej nie rozumie tych rozgraniczeń, Auto-
rori wydaje się, że ciężar gatunkowy tematu
sam  niejako  dyktuje  założenia  artystyczne.
Tema,tyktL Opow iadań kolymskich rie mosHby
być  przedstawiona   w   zwykłych   opowiada-
niach. Takie opowiadania to trywidizacja te-
"a,ku. Jedndkże Oi7owiadanŁa kolymskie to rie
literatura wspomnjeniowa,  lecz nowa proza.
Proza żywego życia, która jest przeobrażeniem
rzeczywistości,  przeobrażeniem  dokumental-
ności„.4.

Przed stawionym wyżę). założeni om twór-
czym pisarza towarzyszy adekwatne ujęcie
językowe -oszczędność i prostota sposobu-\'łypowiedzi,  zwięzłość  zdań,  lapidarność

stylistyczna. Wszystko to ma sprostać opi-
sowi rzeczywistości,  która przerasta czło-
wieka i odbiera mu zdolność obrony przed
wewnętrznym rozkładcm. Człowiek umie-
szczony   pośrodhi   drutów   kolczastych
poddany zosta].e wszechstronnej deprąwa-
cji i zmuszony do dokonywania elementar-

3  Gustaw Herlingcrudzińaki, którego &utoTytet w obrę-
bieliteratuTybgrowejjestriepod`mżalny,takokreśliltedwa
odmienne dokonanja li terackie:

„Z `pływem czasu do trzE>ch tomów Solżeniqyna będrie tię
zaglądać jak do podt.ęcznego przewodnika enqyklqpedycz-
nego;  a  sto  opowiadań  Szahmowa  oglądać  przez  szybkę
w  gablode  jak  sto  skamieniałych  odprysków  ,.cywilizaęji
więriennęj",  z  wyraLźn)mi   cxldslmmi   dów  i  przyblakŁymi
zaciekami koloru rdzy." w: G. HerHngGrudziński, Z}zżĆAnźt
pisany nocą  1973~1979. Wat®m:viia. \990, ®. Z89.

4  W. Szahmow, op. cit., 8, 3.
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nych „odkryć", jak na przykład te, które
wymienił  narrator  w  opowiadaniu  Czer-
wony krzyż.

Każda  minuta  w  obozie  -  to  minut&  wsąęzania
trucizny.  (...) Okazuje się, że można dopuszczać się
podłości i porimo to żyć.
Moha kłmać i żyć.
Można obieqywać, nie dotrzymy\i/ać słowa - i żyć.
Można przepić pienjądze kolegi.
Możm  `hłyciągnąć rekę  po jałmużnę  i  żyć!  Żebrać
i żyć!
Okazuje się. że czloriek dopuszczająqy się podłośd
wcde nie umieraS.
\   Szałamow ma do lagrów stosunek jed-

noznacznie negatywny, uważa je za szko-
łę  życia,  z  któręj  nie  wynosi  się  nic  po-
trzebnego,   nic   pożytecznego.   \Człowiek
nie powinien nawet riedzieć, co to takie-
go.   Swoim   niszczącym   wpływem   łagry
obejmują nie tylko więźniów, lecz wszyst-
kich, którzy stykają się z nimi w jakikol-
wiek sposób - od nadzorców po przypad-
kowych  świadków  (Szałamow  pisze  na-
wet,  że  wplyw  ten   sięga  i  czytelników
utworów o łagrach).

Znający   doskonale   twórczość   Szała-
mowa (również tę pozostawioną w ręko-
pisach),  Michał  Heller  wyróżnia  w  nięj
trzy wątki tematyczne.  Pierwszy to wize-
runek  „obozów  lat  trzydziestych,  będą-
cych  niejako  przedsionkiem   Kołymy"6.
Wątek  druri  osnuty  jest  wokół  pierw-
szego  pobytu  nad  Kołymą,  zaś  ostatni
dotyczy drugiego okresu kolymskiego (od
1946  roku),  „kiedy  to  na  szczęście  autor
zostal przyjęty na kursy felczer§kie,  a po
ich ukończeniu otrzymal praoę w obozo-
wym szpitalu".  `

Utwory Szalamowa nie są zapisem au-
tobiograficznym. Wlasne przeżycia pisarz
traktuj.e ].ako „literacką kanwę". Kluczem
do  ich  rozpoznawania  w  poszczególnych
opowiadaniach   oraz  wykladem   założeń
twó\czych ]est sżkio Literacka nić mojego

•  W Sm:hmow, Czerwony krzyż,w.. Liieran.ra .żle obecnd`
w3zkole.Antologlatek3tówltieradĘlch1pormriczycf\dlaklas
niamrahycA, qprac, 8. Chrząstowska, Wrochw 1990, s. L65.

`  M. Heller, qp. dt., 8. 271.
7  |bidem,  8.  272.



/oSżf8.   Autor   w   sposób   zdy§tansowany,
po_zbawiony emoq.i, lapidarny reladonuje
`bieg wlasnego życia, przedstawiając w nim
tylkoto,co-].egozd`ąniem-uksztaftowało
pisarską osobowość. Naszkicowany auto-
portret  przedstawia  człowieka  niezwykle

ŁŁagi%:Ł0;qĘ:,,eći#ytnt:gc°z'y:%łg#jrąeę;egs°.
tynowanym  do  zajmowania  się  twórczo-
ścią literacką, czemu zresztą oddaje §ię od
mlodości.  Atmosfera  buzliwych  dysput,
uczestnictwo w kółkach literackich, pisanie
wierszy  i  zapewne  wiele  jeszcze  innych
okoliczności wpływalo  na rodzącą się in-
dywidualność.   Jako  pisarz  jest  dojrzały
i świadomy, nie podda].e się koniunktural-
nym naciskom w rodzaju „tekst jest świet-
ny; trzeba by tylko dopisać trochę o miło-
ści".  W  stosunku  do  zesłania  i  pobytu
w  lagrach  unika  patosu,  nie  eksponuje
cierpienia. Jego relaq.a dotyczy wyłącznie
faktów, które mają związek z wlasną drogą
twórczą.

Chawiany szkic zariera także interesu-
jące przemyślenia Szdamowa na tcmat lite-
ratury,  ściślej  prozy,  kierunku jej  rozwoju
i  przyszłego  kształtu.  Jak  już  zostało  na
wstępie zaznaczone, autor Opowz.addń ko/y-
"kz.cA jest przekonany, że po koszmamych
doświadczeniach dwudziestego wieku moż-
liwa jest ].edynie „nowa proza". Lpisarz od-
maria jęj jakiegokolwiek dydaktyzmu, są-
dząc, iż nikt nie ma prawa do pouczaria.
Jego zdaniem sztuka nie służy poznawaniu
życia, lecz ].est „sposobem na życie". Roz-
wójprozyprzewidujeszałamowwkierunku
mdśsymalnej  prostoty  i  odpowiadającego
jej uprecyzyjnienia języka.

Proz&przyszłości-toprozaobytych,doświadczo-
nych  ludzi.  Poszukjwanie  lakoniczności,  u§uwanie
wszystkiego, co niepotrzebne i usankqjonowane, wal-
ka z kmonami form nterackich, walka o to, co nowe
-to jdyne kryteria prawdziwej sztuki (...)9.

Miniatury prozatorskie Warłama Szała-

•  WszyBtlde  omawiane  utwory  -  z  wyjątldem  odTębnje
zamaczotiych -pochodzą z pubtikaęji: W. Szałamow, Opo-
wAadanb Aołjmńkżć, wybt.a! i przełożył Zbigniew Podgórzec,
Iratriq/ d) nianóry nr 28, Warszawa 1990.

•  W. SzaJhmow. Literacka nić rnojego losu, 8. 8.

mowa  są  właśnie  fomą  realizaęji  tych
artystycznych przekonań. Wyraził to sam
pisarz, stwierdzając, że daleki był od chęci
odzwierciedlania czegokolwiek, wypowia-
dania się w czyriś imieniu czy pouczan`ia. '

We|ścle do piekła

Opow.\i\darie Pomost  do piekla przed-
stawia zindywidualizowany opis przybycia
po raz pierwszy do lagru na dalekiej Półno-
cy.  Narrator  -  więzień  nie  ma  jeszcze
pojęcia,  jak  daleko  może  sięgać   głębia
ludzkiego  upadku..-W ^ reakdi   na  nową
sytuację ujawnia bez wysiłku swoje uczu-
cia. Obserwuje nowy krajobraz, porównu].e
go  z  poprzednim,  który  widział.\\ Chłód,
szarość   i   surowość   widoku   wzbudzają
w więźniu złe przeczucia. Odczucie wma-
gającego się zmęczenia tłumi jednak emo-
de, jakby zapowiada].ąc przyszłe otępienie
i zobo].ętnienie. Póki co`, więźniowie dzielą
się między sobą przerzucanym przez druty
kolczaste chlebem, nie przypuszcza].ąc za-
pewne, że to ich ostatnie okruchy szlachet-
ności,  solidamości.  Szalamow  demaskuje
mit,  że  trud  czy  nieszczęście  łączą  ludzi,
rodzą trwałe przyjaźnie.  W trzy tygodnie
po  przybyciu  do  jednego  z  kołymskich
łagrów już nikt rie podzieli  się ze współ-'-więźniem choćby kawałkiem chleba. W in-

nym opowiadaniu SwcAy prowz.a»f myśl ta
wyrażona jest wprost:

Przyjaźń  nie  rodzi  się  ani  w  nieszczęściu,  ani
w nędzy. Wszystkie te „trudne" warunki żyda, które
według bajek literatury pięknej mają być nieodzow-
nymwarunkiemzadzierzgnięciawięzówprzyjaźni,rie
były po pro§tu dostatecznie trudne. (...) Zhartwlenie
nie jest  dostatecznie  straszne  i  przytłaczające,  jeśu
można  je  dzielić  z  przyjadóhi.  W  prawdzi`hęm
nieszczęściu  poznaje  się  tylko  swą  własną  cielemą
i duchową moc, ustala się granice swych ,możliwo-
ści", swej rizycznej wydolności i moralnej  siłylo.

Stwierdzenia te, padające z ust człowie-
ka,  który  byl  na  dnie  łagrowego  piekła,
dotykają istotnych problemów etycznych,
przewartościowując je i unaoczniaj ąc eks-

"  W .Satiamoiisr, Suchy prawian€, w: I.ltera[twa wspólczes-
na ..źle obecnd' w Szkole. 8.  166.
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tremalne granice, w jakich należy  o nich
mórić.

Atrybuty plekła: glód„

cyYw°ar##omŁTmza:"#:]:nr=Tri%i:2:
niorie  udają  się  nocą  na  wzgórze,  by

gmqł#śp#oh;#g:Za°.-Pcueiź°d#pra:;:
która   w   ich   odczuciu  jest   wyjątkową
gratką,  stała się pozostawiona na nićbo-
szczyku  bielizna.  W  rękach  zdesperowa-
nych ludzi to cenny towar,  który można
wymienić  na  chleb.  W  tym  mistrzowsko
skonstruowanym utworze, w którym na-
pięcie  dramatyczne  potęguje  dodatkowo
oszczędny,  rzeczowy  didog  bohaterów,
znajduje  się  również  opis,  dający  wyob-
rażerie  o  deteminaq.i  rodzącej  ten  po-
stępek:

Wieczomy posilek dobiegał końca. Glebow wyu-
zawszy niecierpnwie mistę, starannie zgamął ze stołu
okruszynkichlebadolewejdłoniipodniósłjądoust,
bydenka,tnie,pojednejzgamąćjeznięjjęzykiem.Nie
łykał ich, lecz delektował się tym, że flina szczelnie
otacza każdą okruszynkę. Glebow nie był w stanie
powidzieć, czy byD one maczne. Smak to zupełnie
coś  imego,  zbyt  ubogiego  w  porównaniu  z  t}m
namiętn)m, nie dającym się opisać uczuciem, jakie
da,wało jedzcnie (...). Wytrzeszczone, błyszczące oczy
Bogriecowa nięprzerwanie wlępione bybr w u§ta Gle-
bowa - nie ma takiej  siły, która oderwałaby je od
strawy znikającej w ustach hnego człowiekal 1.

Glód w sowieckich więzieniach byl z].a-
wiskiem  powszechnym,  ale w  połączeniu
z ośmiomiesięczną zimą kolymską, kilku-
dziesięcioriastopniamimrozuiciężkąpra-
cą fizyczną,  sprawił,  że ].edyną da].ącą się
przewidzieć perspektywą więźnia była ry-
chła śmierć. Michd Heller zauważa nawet,
że-prawdopodobnie-wkażdymopowia-
daniu Szałamowa jest mowa o jedzeniul2.
Tak, jak w utworze Sko»dewowa»e m/eko,
w którym bohater, świadomy prowokacji,
godzi się na udział w ucieczce, domagając
się jednak  wcześniejszego  podkamienia.

11  W. Szahmow,  W nocy, ®.15.
•.  Zbb. M. Heller. op. cit., 8. 274+275.
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Po wypiciu dwóch puszek tytulowego mle-
ka niespodziewanie rezygnuje, dając pro-
wokatorowi  do  zrozumienia,  iż przejrzał
jego   prawdziwe  zamiary.   Zaspokojony,
pogrąża się w niespodziewanym szczęściu,
z niechęcią myśląc  o  wysiłku  ostrzeżenia
innych więźniów przed planowanym pod-
stępem.  \'Gdy  w  efekcie  uciecźka  zostaje
rzeczywiście   zlikwidowana,   bohater  już
wie, że jej zorganizowanie było też sposo-
bem na przeżycie, fomą zaplaty za hgod-
niejsze  traktowanie.  Narrator  tych  opo-
wiadań  nie  dokonuje  sądów,  nie  ocenia
postaci ani zdarzeń. Je§t świadomy tego, że
wewnątrz  obozu  panuje  inna moralność,
a czyny, podważając€ własne człowieczeń-
stwo, są jedynie sposobem ratunku jedno-
stki.  Postacie  są  z  reguły  przedstawione
w epizodach teraźniejszego życia, nie po-
siadają wlasnę). biografii.  Przeszłość właś-
ciwie dla nich nie istnieje, wydaje się snem,
marzeniem. Glebow z opowiadania W no-
c}Jsamjużniewie,czybylkiedyślekarzem,
czy w ].ego życiu były w ogóle inne chwile
oprócz tych obecnyqh, wypelnionych mo-
zołemiobojętnością.\Istnienieinnegoświa-
ta „za górami, za morzami" wydaje mu się
mdo prawdopodobne.

... praca 1 mróz

\,   W cabm archipelagu Gułag lagry polo-
żóne  wzdłuż  rzeki  Kołymy   w  póhoc-
no-wschodnięj  Syberii  uważane  były  za
najgorsze.  Więźniowie  muszani  byli  do
katorżniczej pracy w surowych waruhkach
klimatycznych za pomocą prostej  zasady
uzależniającej porq.ę żywności od wysilku
iwykonanejnomy.Wtensposóbadminis-
traq.a   obozowa   ustanowiła   porządek,
w  którym  ważny  był  ten,  kto  był  silny
fizycznie,ktomógłdużoiciężkopracować.
Pożywienie jednakże i tak było zbyt liche,
by  zrekompensować  zriększony  wysilek
przy  pracy.`,' Pracę  wykonywalo  się  więc
-   jak   zaświadcza   Warlam    Szalamow
-znienawiściąiwstrętem.Przywołującraz
jeszczeMichalaHellera,wartowtymmie].-



scu podkreślić ].ego opinię, że indywidual-
nym ryscm różniącym utwory Szałamowa
od całej radzieckiej literatury obozowej jest
stosunek  do  pracy  w  lagrach.  Zdaniem
~H_ellera,  Szalamow  jako  jedymy`ipośród
autófąTW`L piszących  o . łagr_ąch_~ „odmawia
uznania pracy obozowej za ząjęcie godne
_człowieka"3.Pracataka-jaknaprzykład
w` riiń-iatuce rr)łskacz- odbywa się w ko-
paln+iodkrywkowej,przypięćdziesięciosto-
pniowym mrozie, co wobec u§żkodzenia
termometru - zo§tało  określone na pod-
stawie zamarznięcia plwociny, zamri jesz-
cze doleciała na ziemię. Opowiadanie rr]ts-
kacz,  ujęte  w.fofmę`  sł`iżbowego  pima
podwładnego  do  dyrektora  kopalni  oraz
tegoż stosownej  adnotaq.i, ukazuje wyci-
nek działania totalitamej machinyt Awaria
prostegourządzeniawprawiabemyślnych
nadzorcówwdużyklopot,niezaćmiewaj.ąc
imjednakumysłunatyle,bywbrewprzepi-
som pozwolić czekającym bezczynnie więź-
niom na ogrzanie  się przy ogniskach lub
powrótdobaraków.Ę]_ęntątegozdarzeniaJ±e#Ęi~:żawtn°ffiaQdĘk;;;am±:d#
mie`tza`` kąry  i  nagany,  nie  dostrzegając
nawet,żewimymprzestojuwpracyniejest
sr_pgQ ukarany więzień Try§kacz, lecz owo
nię§~komplikowane urządzenie technicme,
zwan.e.tryskaczem(  Postępowanie nadzor-
ców i  zarządców jednoznacznie świadczy
o tym, że i oni tkwią głęboko w_tę). „cywili-

feapęiŁ.i*ę.?::nń8`'łeFoimw|gęceż,:pż|f&jŁo:E
za to jak każdy inny element totalitamej
maszyny  - całkowitym  podporządkowa-
nicm siebie, porzuceniem własnych poglą-
dów i zwykłego rozsądlni na rzecz wszyst-
ko przewidujących  regulaminów  i  zarzą-
dzeń.  Deprawaq.a  osobowości  rodzi  się
wraz ze zgodą na istniejący porządek.

W  opowiada;ri"  Prokurator  Judei do-
świadczony chirurg frontowy, skierowany
do   więziennego   szpitala   nad   Kolymą
wprost z amii, jest tak wstrząśnięty wido-

i3  ]bidem, s: 276.

kiem  obrażeń  na  ciele  nowo  przybyłych
więźniów,  że nie  potrafi  podjąć  żadnych
czynności.  Jak  się  okazuje,  trzy  tysiące
skazańców,którzypodnieślibuntnatrans-
portującymichparowcu,narożkazkapita-
nazostałoposkromionychzdariem-przy

=JPEĘ::Oit:J.Ł:i;XrEĘ#g::iii=i:
ga nie może w żaden sposób przyjąć  do
wiadomości takiego flktu. Jednk reakcj.ą
nie jest ani dzialanie, ani przemyślenie, lecz
zmuszenie się do zapomnieria. Po siedem-
nastu latach - konkluduje narrator - chi-
rurg  nie  pamięta  już  żadnego  parowca
z zamarzniętymi więźniami, tak jak w opo-
wiadaniu  Anatola  France'a,  pod  takim
samym  tytulem,  Ponęjusz  Piłat  po  tyluż
latach rie może sobie przypomnieć Chrys-
tusa. 'Obojętność i  zgoda na  gwałt,  prze-
moc, wyniszczenie odpowiedzialnymi czy-
ni  także  w  jakiejś  mierze  tyęb,  którzy
popełrili grzech Piłata - umyli ręcę\t Sprze-
ciw poddawanych naciskom lub represjom
jednostek jest jedynym  sposobem  zacho-
wania uczuć ludżkich w sytuac].i,  gdy nie
istnieje oparcie moralne, duchowe, religij-
ne,spoleczne.'\Ktogodzisięztakimpoloże-
niem, nawet w imię przeżycia, czy chce czy
nie chce je§t współwinny deprawac].i wlas-
nej osobowości i sankq.onuje w jakiś spo-
sób dzialania oprawców.

Wlęź ze zwlerzętaml

Nadnieludzkiegoupadkuosamotniony
więzień odczuwa speq.alną więź ze zwierzę-
tami. Na nie przeno§i resztki tęsknoty za
wolnością, one zaś przywracają mu dawno
zapomniane reakęje. W opowiadaniu Słłka
rinm4ra, pracująca w tajdze brygada ska-
zańców odnajduje i przygamia zagubioną
jakuckąsukę,najwyraźnięjszczenną.Tros-
ka psa o wlasne potcmstwo, branie jedze-
nia wylącznie z ręki, przymilanie się, ma-
chanie ogonem, widoczna radość zwrierzę-
tia,   rqzbrofly   wszystkich   mieszkańców
osady. ,\\,Każdy z naszej pięćdziesiątki - re-
laq.onuje narrator - chcial ją poglaskać, by
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własną  tę§knotę  za  pieszczotą  przekazać
zwierzęciu." Więź ludzi z tytułową Tamarą
pogłębia się je§zcze bardziej, kiedy do osa-
dy przybył narciarski oddział operacyjny,
poszukujący w tajdze uciekinierów. Więź-
niów, traktuj ących przybyszów „ze zwykłą
pokomą  obojętnością",  zdumiało  zacho-
wanie psa, który z nieslychaną nienariścią
rzucił się na konwojentów. Gdy w końcu
warczący  po  raz  kolejny  pies  został  za-
strzelony  przez  dowódcę  poszukiwaczy,
stała  się  rzecz  niezwykla  -  z  namiotów

Eyy?i#z#=Eeio#ii:rczhęĘta:'%|too#:yuŁłn?ć
w    zrezygnowanych    ludziach    szczątki
uczuć, a nawet skonsolidować ich w wybu-
chu nienawiści. L'`Bohaterowrie opowiadania
Szałamowa znajdują w sobie dość sily, by
zachować    człowieczeństwo    i    odmówić
ograbienia siebie z uczuć.

Wśród utworów pokazujących zwierzę-
ta są i takie, w których ludzie muszeni §ąje
zabijać,  aby przetrwać.  Relaęją z takiego
zdarzenia ję§t  opowiadanie  JVz.edźwz.e&z.e,
w którym wyraźnie wyodrębniają się dwa
światy:   ludzi   i   zwierząt.   Niedźwiedzie,
w  kierunhi  których  jeden  z  bohaterów
wymierza strzelbę,  są igrającą na zboczu
parą, jakby zapamiętałą w harcach i zaba-
wie.  W  momencie  posbszenia  ludżkich
głosów   samiec   zdecydowanie   uda].e   się
w stronę,  skąd  groziło niebezpieczeństwo
i poświęcąjąc życie umożliwia towarzyszce
ucieczkę. \' Niezłomność,  naturalność  zwie-
rzęcych postaw kontrastuje z poczynania-
mi bohaterów, którzy pogrążeni są jedynie
w  zaspokajaniu  instynktów  i  zamkni,ęęi
w  swej  nieprzekraczdnej  pojedynczosci.
Nawet  bardziej  wrażliwy  bohater  - nar-
rator nie stara się tego zmienić. W świecie,
w którym  człowiek nie §tanowi wartości,
bezmyślne  okrucieństwo  wobec  zwie`rząt
nie jest niczym zasrikującyri. ,

Oparte prawdopodobnie na łagrowych
d oświadczeniach felczerskich opowiad anie
Szałamowaj7erg«/esuzmy§ławianikczem-
ność  i  upodlenie  zebranych  na  przy].ęciu
u dyrektora szpitala osób., Honorowy ®o
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z „rejonu" i w dodatku służbową pobiedą)
gość jubilatów, pulkownik służby medycz-
nej, po obficie. zakrapianym poczęstunku
wprawial w za_c_hwyt z,e.br.ane ,lekarki i leka-
rzy  pópisami fizycznymi  w  rg_d,-żaju  ppd-

:;jsnz#egapuE:Ez,:jofenkąscn;:JęłcEgTOT,iąa:
stępu"  §tało  się  oberwanie  łba  żywemu
kogutowi,któryprzedmomentm-wcha-
rakterze  prezentu  od  jednego  z  lekarzy
T tak bardzo rozradowal serce gospodyni.'\Wyczyn dygnitarza przyjęto  z  aplauzem,

a lekarz,  który  ofiarował  ptdka,  kopnął
porz»cone zwłoki pod stół, po czym udał
się szybko na tańce do druriego pokoju, by
nie uchybić niczym w ulubionych rozryw-
kach honorowego gościa., W toku narraq.i
prawie niedostrzegalne wydają się, dodane
jakby mimochodem, uwati, że kogut był
ulubieńcem owego lekarza, który nosil go
na piersi przez dwa lata po swojej kawder-
ce i zapewne przelewal nań w§zystkie skry-
wane uczucia. Nie ograniczona samowola
.oprawców przejawia §ię zarówno w okru-
cieństwiew6b`ćć-żwieTząt,jakiwupodleniu
.luld_zi. \Michał Heller uważa, że opowiada-
nia   Szałamowa   poświęcone   zrierzętom
„należą do najlepszych w calej literaturze
rosriskiej.U4.

Dokument z dna plekleł

A;"tor  Opowiadań kolymskich 3est czho-
wiekiem,którypowróciłzdnapiekiel.Jego
miniatuy dokumentują to, co przeżyl on
sam lub inni ludzie tam zesłani. Z odwagą
i wytrwdością rejestruje wlasne lub cudze
zachowania  w  różnych  okolicznościach.
Nie próbuje przy tym nikogo pouczać ani
sądzić.  Na obóz spogląda wyrzekając się
-jako pisarz - gniewu i litości. Bohatero-
wie  opowiadań  Warlama  Szalamowa  są
ludhi wykorzenionymi duchowo, a przez
to slabymi i poddającymi się woli opraw-
ców. \Tylko  najsilniejsi   z  nich  odnajdą
duchowe oparcie. Prawdziwy obraz życia

ł`  Ibidem, e. 278.



w łagrach daje dopiero lektura wszystkich     twórczość Tadeusza Borowskiego. Obu łą-
opowiadań,  pojedyncze  nie  są  w  §tanie     czydno upadku człowiekaw trybach tota-
uzmy§łowić całej różnorodności tej potwo-     litamej machiny oraz świadomość, że obóz
mej „więziennej cywilizadi".                            -larier zabija również tych, którzy zdołau

Opowz.ada7iz.om   ko/}J"kh   bliska  jest     przetrwać.                                                       i
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