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MIŁSŚĆ 
KRYMIE 

Osoby 
w kolejności ukazywania się na scenie: 

Piotr Aleksiejewicz Sjejkin. porucznik - KRZYSZTOF WAKULIŃSKI 

Tatiana Jakowlewna Borodina. nauczycielka - EWA GAWRYLUK 

Iwan Nikołajewicz Zachedryński , niejasna osobistość - ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ 

Aleksandr Iwanowicz Czelcow. kupiec - KRZYSZTOF KOWALEWSKI 

Matriona Wasiljcwna Czelcowa. jego żona - MARTA LIPIŃSKA 

Rudolf Rudolfowicz Wolf. inżynier kolei żelaznych - ADAM FERENCY 

Lily Karłowna Swietłowa. aktorka - OLGA SA WICKA 

Anastazja Pietrowna Batiuszkowa. służąca - DANUTA SZAFLARSKA 

Wiodzimierz Iljicz Uljanow-Lenin. rewolucjonista - MAREK BARGIEŁOWSKI 

flja Zuba tyj, proletariacki poeta - JAN PĘCZEK 

Francuz - JÓZEF KONIECZNY 

Pietia - MARCIJ\J TROŃSKI 

Pierwszy- GRZEGORZ WONS 

Drugi - ZBIGNIEW SUSZYŃSKI 

General - ANDRZEJ GRZYBOWSKI 

Wilkołak - IRENEUSZ KOCYŁAK 

Marynarz l - WOJCIECH MACHi\~CKI 

Marynarz Il- STAl\~SŁAW GÓRKA 

Katarzyna Wielka - • • • 
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, , 
MIŁ@SC 

KRYMIE 

Jesc co sztuka epicka, osadzona konkretnie. 
Chodzi w niei zarówno o miłość, iak i o Krym. Ludzie są wymy
śleni, ale wszystko jesc realne. a poza cym są cam inne jeszcze 
wymiary 

SŁAWOMrR MROŻEK 

... Mrożek. czyniąc bohaterem swo1ej sztuki między innymi Ro
sję, bowiem Rosja jest dlań - jak wynika z całego ujęcia histo
riozoficznego - tym miejscem na kuli ziemskiej. gdzie odbyły się 
najważniejsze doświadczenia ludzkości w XX wieku, traktując 

tak Rosję nie mógł nie odwołać się do pewnych podstaw rosyj
skiego bytu (Jan Kott nazwałby je esencjami). Dopiero bowiem 
na tle tych rosyjskich esencji. czyli, żeby nie sięgać zbyt głęboko 
i daleko. stylu życia Rosjan na przełomie XIX i XX wieku, widać 
niesamowite przemiany Rosjan w Sowiety. A to właśnie Sowie
ty, zwane inaczej Związkiem Socjalistycznych Republik Ra
dzieckich. stały się prawdziwym demonem naszych czasów. 
Głównym zaś źródłem odniesienia do Rosji jeszcze jako Rosji 
stał się Czechow. 

TADEUSZ NYCZEK. 
[)ziesięć przyczynków do "Miłości na Krymie·. 

Dialog 12/ 1993 
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O. jak morderczo my kochamy, 
Jak. namir:tnością za,~lepieni. 
Niszczymy to. co dla nas samych 
Najmilsze sercu jest na ziemi. 

TEODOR 1'1UTCZEW 
Przekład Sewecyn Pollak 
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ROSJA CARSKA 
1910r. , Akt I 

Gryząca troska. 
Głuche bezdroże. 
Tu i drogowskaz 
Nic nie pomoże. 

ANDRZEJ BIAŁY 
Pr'leklad Adam Ważyk 

Rosjo. Rosjo, widzę Ciebie z daleka. ( . . ) 
Biednie, rozrzucenie. nieprzytulnie jest u Ciebie„. 
sosnowe wierzch0!ki we mgle; ginący gdzieś daleko 
dźwięk dzwonka. wrony jak muchy i horyzont bez końca„. 

MIKOŁAJ GOGOL 

Rosyjskie życie l<lk wali Rosjanina. że Len się 
pozbierać nie może. wali jak tysiącpudowyrn taranem. 
W Europie zachodniej ludzie giną dlatego. że im duszno i 
ciasno. a u nas dlatego. że zbyt przestronnie. 
Tak przestronnie. że mały człowiek traci zdolność orientacji. „ 

M'l'ONI CZECHOW 
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ROSJA CARSKA 
1910r.-Aktl 

"Dlaczego cudzoziemcy nas nie rozumieją. dlaczego wrogo 
spoglądają na nas. dlaczego mało się nami zajmują?" etc. 
A dlaczego my sami od piętnastu lat dopiero zajmujemy się sobą 
jako ludźmi samoistnymi i dlaczego - zacząwszy się zajmować -
wyciągnęliśmy tylko niedorzeczne wnioski? Zajmować się kimś 
można tylko wtedy. kiedy jest tego wart. Europa bardzo się zajmuje 
naszą siłą. bo widzi w niej potężnego niewolnika pod groźbą rózgi 
i bicza. który gotów jest na jakiś czas zniszczyć owoce wielu 
wieków. 

ALEKSANDER HERCEN 

„.myśmy nigdy nie szli ramię w ramię z innymi narodami. nie 
należymy ani do Zachodu, ani do Wschodu i nie posiadamy tradycji 
ani jednego. ani drugiego. Umieszczonych jak gdyby poza czasem. 
nie objęła nas powszechna edukacja ludzkości. 

PIOTR CZAADAJEW 

Dla Europy Rosja - to jedna z zagadek Sfinska. Zachód prędzej 
wynajdzie perpetuum mobile lub eliksir życia. niż zgłębi istotę 
rosyjskości. ducha Rosji. jej charakter i nastawienie. 

FIODOR DOS1DJEWSKJ 
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ROSJA CARSKA 
1910r. - Akt I 

Rosia. zagadka dla całej Europy. która kiedyś prędzej. czy później 
przepłacić może drogo za swoją nieświadomość. a tym drożej im dłużej 
się ta chwila odwlecze. („.) Jest bardzo wiele podań o Rosji mylnych. 
albo niezupełnych. mało zaś sumiennych i prawdziwych. Trudno jej się 
przypatrzyć. jeszcze trudniej zrozumieć. Nie tyle brakuje dokładnych 
o niej szczegółów. ile właściwego ich pojęcia. 
W tym kraju niepodobnym do żadnego innego. każda rzecz staje się 
czym innym niżby gdziekolwiek indziej była. 
Potrzeba jest inaczej patrzeć jak zwykle. żeby nie ulec złudzeniu. 
potrzeba o niczym nie sądzić przez porównanie z Europą. 
z którą nic wspólnego nie ma„. 

HENRYK KAMIEŃ SKJ, 
Rossya i Europa. Paryż 1857 r. 
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Milość ludzie zazwyczaj poetyzują, ozdabiają różami, słowikami, 
a my, Rosjanie, ozdabiamy naszą miłość przeklętymi 
problemami, a przy tym wybieramy najmniej ciekawe. 

ANTONI CZECHOW 
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ROSJA CARSKA 
191 Or. , Akt I 

- Rosjanin LO dziwna istota - powiedział pewnego razu. - Wszystko przecieka przez niego 
jak przez si to. W młodośc i chciwie chłonie duszą wszystko, co mu się nawinie pod rękę, a po 
trzydziestce zostaje w niej tylko jakiś śmietnik. Przecież żeby żyć ładnie, po ludzku, trzeba 
pracować Pracować z miłością, z wiarą. Tego u nas nikt nie umie. Architekt zbudowawszy 
dwa lub trzy porządne domy zasiada do kart i gra przez całe życie albo wciąż przesiaduje w 
teatrze za kulisami. Doktor, jeśli ma praktykę, przestaje podążać za postępem nauki. nie 
czyla nic prócz "Nowin Terapii". kiedy ma czterdziestkę. serio wierzy, że wszystkie choroby 
pochodzą z przeziębienia. Nie spotkałem ani jednego urzędnika, ku5ry by choć trochę 
pojmował znaczenie swej pracy; zwykle siedzi sobie taki w stolicy lub w mieście 
gubernialnym. redaguje pisma urzędowe i przesyła je do wykonania do Żmijewa lub 
Smorgonii. A kogo Le papiery pozbawią wolności w Żmijewie albo w Smorgonii, o tym 
urzęd nik myśli tyle, co ateista o mękach piekielnych. Adwokat. wyrobiwszy sobie imię udaną 
obroną . przestaje troszczyć się o obronę prawdy. a broni tylko prawa własności. grywa na 
wyścigach, jada ostrygi i udaje subtelnego znawcę wszelkich sztuk. Aktor. zagrawszy znośnie 
dwie lub trzy role. nie studiuje nowych. wkłada cylinder i myśli. że jest geniuszem. Cała Rosja 
to kraj jakichś chciwych i gnuśnych ludzi. którzy strasznie dużo jedzą. piją. lubią sypiać w 
dzień i chrapią we śnie. żenią się, żeby mieć porządek w domu. a kochanki biorą. żeby 
zdobyć poważanie w społeczeństwie. A psychikę mają całkiem psią - gdy się ich bije. skamią 
cichutko i kryją się w swych budach. a gdy się je głaszcze. kładą się na grzbiecie z łapami do 
góry i merdają ogonem. 
Smutna i chłodna pogarda brzmiała w tych słowach. Ale gardząc - współczuł i kiedy 
zdarzało się czasem. że ktoś przy nim kogoś zwymyślał, Czechow natychmiast stawał w jego 
obronie: 
- Ależ po co to? „ To przecież staruszek. ma siedemdziesiąt lat. 

Albo 
- On jest przecież jeszcze taki miody, więc on tylko tak. z głupoty ... I kiedy LO mówił. nie 
widziałem potępienia na jego twarzy. 

MAKSYM GORKI 
Ant.oni Czechow. w tomie Czechow we wspomnieniach swoich wspólczl'linych. 

War.>zawa 1960 r. 

1 1 



ROSJA CARSKA 
1910r. ~Akt I 

"Jedź do Rosji''. Jest to podróż użyteczna dla każdego cudzoziemca. 
Ktokolwiek zobaczy ten kraj, będzie zadowolony. że żyje gdzie indziej. 
obojętnie gdzie. Zawsze dobrze jest wiedzieć, że istnieje społeczeństwo . 

gdzie szczęście jest niemożliwe w żadnej postaci. bo zgodnie z prawem 
natury człowiek nie może być szczęśliwy bez wolności.„ 

.„ludzie najszczersi. umysły najbardziej niezależne. po spędzeniu wielu lat 
w tym osobliwym kraju myślą przez całą resztę życia. że jeszcze Lam są. 
albo że są narażeni na powrót t.am. I tym właśnie tłumaczy się nasza 
nieznajomość wszystkiego. co tam się dzieje. Prawdziwy charakter ludzi 
żyjących w tym ogromnym i groźnym państwie jest dla większości 
Europejczyków zagadką. Jeżeli wszyscy podróżnicy z rozmaitych powodów 
sprzysięgli się, by przemilczeć przykre prawdy. które można powiedzieć 
temu narodowi i rządzącym nim ludziom. Europa nie dowie się nigdy, co 
ma sądzić o tym wzorowym więzieniu. 

ASTOLPH MARKJZ DE CUSTINE. 
Listy z Rosji, Przeklad MaMan Górski. Krakow 19&9 r. 
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ROSJA CARSKA 
1910r. ~Akt I 

Człowiekowi wolnemu. który nie chce ust,ąpić wobec siły, 
pozostanie niebawem w Europie jedno schronienie - pokład 

statku odpływającego do Ameryki. 
ALEKSANDER HERCEN 
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Zdawałoby się, co może być bardziej wzruszającego, piękniejszego 
ponad miłość! Ale cóż może być bardziej nieznośnego, nie do 
wytrzymania, kiedy się nie kocha wzajemnie? 

IWAN BU.NIN 
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ROSJA SOWIECKA 
1928r. , Akt II 

Wicher dmie 
Po całym świecie' 

Niech burżujów strach oblata. 
Rozdmuchamy pożar świata. 

ALEKSAl\DER BŁOK 
Przekład Sewel)'ll Pollak 
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Żyć i kochar5. 
Jak pszczoły w bzie! 
Jak ptaki w gęstwie sadu! 
Jak pasikoniki w trawie! 

ALEKSANDRA KOŁł.ONTAJ 
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ROSJA SOWIECKA 
1928r. - Akt II 

Związek Sowiecki jest w rachunku światowym. w obliczeniach 
ekonomii międzynarodowej wielką niewiadomą. olbrzymim X, 
o rozwiązanie którego kuszą się w tej chwili najlepsze mózgi 
świata - wciąż 1eszcze bez rezultatu. Nic można się temu zresztą 
dziwić. skoro kraj ten zagadką jest t.akże sam dla siebie. orzechem 
do zgryzienia dla własnych swoich ludzi i to orzechem bardzo 
gorzkim „ 
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ALEKSANDER JA!'iTA-POŁCZYŃSKl, 

Pal;tę na Moskwę. Poznań 1933 r. 



ROSJA SOWIECKA 
1928r. - 1\kt II 

\luszę przyznać, że niekiedy z trudem przychodzi mi wydanie 
ostatecznej opinii o wielu postępkach bolszewików. Stwierdzić 
natomiast można iedno: podięty wysiłek 1est twórczy, jego kierunek -
postępowy; wielki entuziazm splata się Lu z bezsensem - niemniej w 
tym morzu straszliwej nędzy i powszechnego upadku widoczne są 
występki oł1arne1, konstruktywnej pracy, budzącej nadzieję na lepszą 
przyszlość 

H.G. WELLS. Rosja we mgle. 
Przekład Józef Brodzki. Warszawa 1961 r. 
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ROSJA SOWIECKA 
1928r. - Akt II 

lnLeligencja, za hukana, zgnębiona jako klasa, czy warstwa społeczna, 
w obecnym układzie si ły poważnej nie reprezentuje. Jest nieodzowna 
w pracy, tu i ówdzie, je ś li to nie koliduje z tendencjami politycznymi 
klasy panującej, robotników. inteligencja, w zal eż ności od całego 
szeregu czynników, jest tolerowana, czasem wyróżniana, rzadko 
honorowana, ale na ogół uważana za zło konieczne. które trzeba 
uznawać. ale które trzeba mieć pod butem . 

MlECZYSłAW WAJNRYB. 
W kaleidoskopie sowieckim. Warszawa 1929 r. 

Młodzi poeci, tak jak i wszyscy "specjaliści" w ZSRR. mają określone 
zadanie do spełnienia . Winni stworzyć młodą. pełną życia i wiary w 
siebie nową poezję proletariacką. Naturalnie - miłość. tęsknota. 

piękne ciało kobiece, kwiaty bzu , nostalgia i blask księżyca w tej poezji 
figurować nie mogą. O czym więc pisać? ( ... )Należało jąć się rymów o 
gigantycznych tempach. dynamo-maszynach, żelazo-betonie i 
chronometrażu. Poeci. jak i inni obywatele, powinni też złożyć swą 
cegiełkę przy wykonywaniu piatiletki. 

TADEUSZ BtESZYŃSKJ, 

Więcei prawdy o Sowietach. Warszawa 1933 r. 
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Znacie, oczywiście, słynną teorię, że w społeczeństwie 
komunistycznym będzie równie łatwo zaspokoić popęd 
płciowy i potrzeby seksualne, co wypić szklankę wody. 
Od tej teorii "szklanki wody'' nasza młodzież wprost 
oszalała. 

LENIN 
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ROSJA SOWIECKA 
1928r. , Akt II 

... całe wybrzeże kiymskie robi wrażenie kraju, znajdującego się w pełni 
rozkwiLu. ( ... ) 
Szafirowe morze. nieco bledsze niebo, białe wille i smukłe ciemnozielone 
cyprysy - oLo w maksymalnym skrócie ogólny widok Lutejszego 
wybrzeża. No i winnice, ciągnące się nieprzerwanym pasmem po 
łagodnych górskich zboczach - wszędzie znakomicie uLrzymane. 
Ale już na plaży widać dokonaną w Lym kraju rewolucję socjalną. (: .. ) 
Nudyzm doprowadzony jesL Lu do ostatecznych granic, ale obnażona 
masa ludzka jesL Lak wybitnie niepiękna, że nikL na to nie zwraca uwagi. 
Pleć "piękną" różni od "brzydkiej" li-tylko biustonosz. sharmonizowany w 
kolorze z kąpielowymi majteczkami. Poza tym wszystko odbywa się w 
sposób "zorganizowany", począwszy od wymarszu czwórkami ze 
śpiewem jakiejś bardzo rewolucyjnej pieśni z sanatorium na plażę. 
Samopas chadzają tylko cudzoziemcy oraz mieszkańcy "artystycznych 
domów wypoczynkowych". 
A wieczorem wylegają odświętnie ubrane tłumy na asfaltowy nadmorski 
bulwar, wedle biblijnej reguły "każdego zwierzęcia po parze", do tego 
stopnia, że podczas pięciodniowego pobytu na Krymie nie widziałem ani 
jednego samotnika, czy samotnicy. I przyszło mi na myśl, że chociaż 
widok to niesłychanie banalny i że poeci piszą wiersze, zaś malarze 
tworzą swe arcydzieła niemal od zarania istnienia ludzkości, a jednak, jak 
dotąd nikt jakoś nie wymyślił nic piękniejszego od dwojga ludzi, miłośnie 
do siebie przytulonych ... 
Śpieszę zaznaczyć, że tego rodzaju zajęcie (miłość indywidualna, nawet o 
lekkim romantycznym zabarwieniu) jest w całkowitej zgodzie z obecną 
"linią generalną". Przesadny purytanizm pierwszych lat piatiletki należy 
już do przeszłości - podobnie jak wyuzdana teo1ia "szk.lanki wody" z 
okresu "wojennego komunizmu". Obecnie wydobyto na światło dzienne 
leninowską sentencję, że "komunista winien żyć całą pełnią życia" ... 

JAN 01MAR BERSON, 
Minus Moskwa (Wołga-Kaukaz-Krym). Warnzawa 1935 r. 
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ROSJA SOWIECKA 
l 928r. - Akt II 

"\ owi" ludzie utrzymywali stosunki z kobietami w pośpiechu. tak samo jak w 
pośpiechu jedli, czytając gaze t.ę lub dojadając na posiedzeniach suchara. 
Nowi ludzie nie polowali na kobiety i nie marnowali czasu na wybór. Nie, 
kobiety same winne były znaleźć się w ich polu widzenia ( .. ) Jakiś 
1..0warzysz zapewniał na łamac h pisma "Przy warsztacie". że miłość te 

niewątpliwie przeżytek burżuazyjny , który godny jesL feudałów w rodzaju 
nieboszczyka Puszkina. Inny t.owarzy z. cieszący si ę o wiele większym 
aul..Orytetem. nie wstydi i ł się jednak µr;,yz nać otwarcie. że kocha zarówno 
Puszkina. jak i własną małżonkę . Ti,:;eci owodz ił. że zagadnienie miłości 
sprowadza się do zagadnienia potomstwa i dlatego całą sprawę należy 
przekazać do zbadania specom z Narkornzdrawu. 

ILIA ERENBURG, Rwacz 
Pr-lek/ad Julian Maliniak, Warnzawa 1967 r. 

Towarzyszko, podchodzimy zawsze do sp~ w bezpośrednio. at.akiem 
fronlalnym ... Natychmiast... Poc i ąg płc iowy jest faktem realnym i potrzebą 
naturalną ... Wszelką tam romantykę dawno już należało wyrzucić za burtę ... 
Otóż to ... Wytłumaczyłem wszystko. co na leżało przedwstępnie ... Wszystko 
zrozumiale.„ 

ALEKSY TOŁSTOJ. 2mija, 
f>rW<!ad Tadelliz Zeromski, Warszawa 1977r . 

... natura tak na ciebie działa. co? ;ie mogę znie: ć t.ego1 Natura, Marusieńko. 
to szkodliwy, mieszcza ński element' Trzeba ją mocno wziąć w ręce. zdusić ją 
i zgnębić inaczej - prawda? - gol.Owa nami, prole tariuszami. zawładnąć. ( ... ) 
Gdybyśmy ulegli jej czarowi, LO by rewolucja nie osiągnęła swego celu. Kiedy 
się zaczyna budować podwaliny socjalizmu. należy posiać naturę do czarta. 

PIOOOR GłADKOW, Pijane slońoe. 
P1·lekład MaJian F'uchs-Llsocki, Lwów 1934 r. 

22 

UPADEK IMPERIUM 
199lr. - Akt III 

r oto na oczach współczesnych Rosjan w ciągu kilku lat rozpadł się 
ZSRR. powstała samodzielna Federacja Rosyjska pogrążona w kryzysie 
gospodarczym. targana niepokojami politycznymi i społecznymi, mająca 
coraz słabszą pozycję na arenie międzynarodowej. Zawalił się stary 
ład. Przekonanie o własnej sile i bezkrytyczna z niej duma uległy 
zachwianiu. 
Cóż jednak dzisiaj znaczy słowo Rosja, czym jest ów kraj? 
Bezpo~rednią kontynuacją Związku Sowieckiego? Cesarstwa 
Rosyjskiego? Jednym i drugim? ( ... ) Bez cara i arystokracji, bez 
sponiewieranej religii, ale za t.o ze sputnikami. bronią atomową, 
nomenklaturą i w granicach przekreślających zdobycze terytorialne 
ostatnich dwustu, a nawet trzystu lat. 
Taka Rosja nie ma żadnego precedensu w dziejach, jest czymś nowym, 
nieznanym. 

WOJCIECH ZAJĄCZKOWSKJ, 
Czy Rosja przeuwa do roku 20007 , Warnzawa 1993 r. 
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UPADEK IMPERIUM 
1991r. - Akt III 

Słowo "mafia" robi teraz błyskawiczną karierę. Coraz częśc iej 
zastępuje ono słowo "naród". Tam. gdzie żyło kiedyś "w zgodzie i 
braterstwie" sto narodów. teraz pojawiło się sto mafii. Narody 
zniknęły, przestały istnieć. Na ich miejsce pojawiły się trzy wielkie 
mafie - mafia ruska. mafia kaukaska i mafia azjatycka. Te wielkie 
mafie dzielą się na nieskończoną liczbę mniejszych mafii. Są więc 
mafie czeczeńskie i gruzińskie. tatarskie i uzbeckie, czelabińskie i 
odeskie. Te mniejsze mafie dzielą się na jeszcze mniejsze. te z kolei na 
zupełnie małe . Małe . ale groźne . uzbrojone w pistolety i noże . Są więc 
mafie operujące w skali kraju. w skali republiki. w skali miast.a. 
dzielnicy. jednej ulicy, ba - jednego podwórka. Geografia mafii jest 
bardzo skomplikowana, ale kto do jakiej mafii należy- inni mafioso 
dokładnie wiedzą. od tego rozeznania zależy przecież ich życie. 
Wszystkie mafie mają dwie cechy: a) ich członkowie nie pracują. a 
dobrze żyją, b) ciągle załatwiają porachunki - tak wygląda codzienne 
życie członka mafii. 

RYSZARD KAPUŚCIŃSKJ. 
Imperium, Warnzawa 1993 r. 
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UPADEK IMPERIUM 
199lr. - Akt III 

Ulicą idzie manifestacja młodzieży , podchodzę bliżej, żeby 

posłuchać , co skandują. Idą. trzymają się za ręce i wołają: 
Coca-cola ura' 
W tę samą stronę ( ... ) ciągną zmęczeni i głodni ludzie. którzy stali 
dziś w kolejce kilka godzin. żeby wejść do mauzoleum i zobaczyć 
Lenina. Idą stanąć do drugie] kolejki - do McDonalda. po 
hamburgera z keczupem i frytkami. 
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RYSZARD KAPUŚCIŃSKJ, 
Imperium. Warnzawa 1993 r. 



................... 
Lecz przyszło duszy przebudzenie: 
I oto znowu cię ujrzałem 
Jak nieuchwytne przywidzenie, 
Jak piękno bóstwa doskonałe. 

1 serce bije upojeniem. 
I znów dla serca zmartwychwstały 
Wiara i miłość, i natchnienie, 
I łzy, i życie pełne chwały. 

ALEKSAl\/DER PUSZKIN, Oo••• 
Prz,ekład Seweryn PoUak 

26 

UPADEK IMPERIUM 
199lr. , Akt III 

DUSZA TEŻ ROZDARTA 
Główną cechą Rosjanina, utrwaloną 
w narodzie ro8l'jskim - jest bezustanne dążenie 
do cierpienia. 

MIKOŁAJ MICHAJŁOWSKI 

W godny podziwu sposób Rosjanom udało się wmówić światu, że ich los jest bardziej 
tragiczny. 
Przyzwyczaili świat do tego, że cierpią bardziej niż ktokolwiek, a powody po temu 
mają głębsze. Nie ma chyba nikogo, kto jeszcze nie słyszałby, że największym, cho
ciaż przeważnie jedynym bogactwem. jakie posiadają Rosjanie, jest ich dusza; nieste
ty, i La rozdarta. 
Jedyną rzeczą, która psuje im cały ten osiągnięty efekt są Polacy. Nieprzypadkowo 
Dostojewski nienawidził Polaków, którzy od zawsze przeszkadzają jego narodowi 
cierpieć tak szlachetnie, jak na to zasługuje. 
Każdy z cierpiących duchowo i obolałych wewnętrznie oficerów i urzędników wyż
szej, a nawet i niższej rangi występujących w rosyjskich dziejach, mógłby przecież 
stacjonować w gubernialnym (do naszych dni) mieście Warszawie i nudzić się po roz
gromieniu kolejnego powstania. Swe rozterki egzystencjalne i tradycyjne duszności 
pokolenia Rosjan równie dobrze co w wiśniowym sadzie. przeżywać mogłyby na przy
jęciach u Nowosilcowa i Rokossowskiego; jak bardzo straciłaby na tym jednak ich siła 
wyrazu 1 

Prawdę mówiąc, całe to zdobyte ciężkim trudem przed światem prawo Rosjan do 
specjalnego cierpienia, swym istnieniem walimy im w gruzy. 
Jako pretendenci do własnych cierpień, nie dajemy się na nie łatwo nabrać. Uważa
my, że sami mamy podstawy cierpieć co najmniej nie gorzej. Na co jak na co, ale na 
odebranie ostatniej przewagi, jaka im jeszcze została, to już oni zgodzić się nie mogą. 
Bylibyśmy jednak niesprawiedliwi. gdybyśmy nie zauważyli jednej zasadniczej różni
cy. Polskie cierpiętnictwo jest szowinistyczne: zwraca się przeciwko Rosjanom. Ro
sjanie nikogo do tego nie potrzebują: cierpieRia zadają sobie sami. Sami zsyłają się na 
własną, urządzoną przez siebie i dla siebie samych SybeMę. nie pociągając tym na
stępstw międzynarodowych. Ich tradycyjny ucisk ma charakter ściśle wewnętrzny 
i nikt go im nie narzuca. 
Wyłącznie sami i bez żadnych iQgerencji z zewnątrz źle zorganizowali sobie życie. Sa
mi nie przestrzegają uchwalonego przez siebie i dyskryminującego ich od wieków we 
własnym kraju prawa i sami się prześladują. 
Co dla nas jest problemem politycznym, to dla nich jest problemem psychicznym. 

MICHAŁ OCÓREK 
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To nowe asy 
wśród samochodów 
w kontyngencie'94 
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