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Proza historyczna Bu ata Okud awy, w tym W drówki dyletantów, mie ci si  

w nurcie literatury historycznej wywodz cym si  z lat dwudziestych. Samo zain-

teresowanie gatunkiem ma ród a w rzeczywisto ci porewolucyjnej, która nakazy-

wa a przemy lenie i przewarto ciowanie przesz o ci po to, by ukaza  genealogi  

wspó czesno ci. Pierwotnie o ywiano przede wszystkim wielkie ruchy spo eczne, 

a tak e wielkich twórców kultury i rewolucji, aby uzyska  odpowied  na pytanie 

o stosunek mi dzy jednostk  a rewolucj  oraz rewolucj  a inteligencj . Nast pnie 

si gni to równie  po inne tematy, zwi zane z dziejami pa stwowo ci rosyjskiej, 

zmaganiami narodowymi, po postaci wybitnych wodzów, stawiaj c inne pytanie, 

dotycz ce stosunku mi dzy jednostk  a w adz  i pa stwem.

Autorzy powie ci historycznych chcieli przedstawi  wspó czesnym znacz ce 

wydarzenia z historii oraz próbowali powiedzie  co  o wspó czesno ci odzianej 

jednak w kostium historyczny. W Rosji po 1917 roku zaistnia a potrzeba pokaza-

nia róde  rewolucji, jej zwyci stwa. Pa dziernik 1917 roku nale a o przedstawi  

jako rezultat dzia a  historii, logiczne nast pstwo zdarze  i wieków poprzednich. 

Mia o to s u y  udowodnieniu, e zwyci stwo rewolucji mia o swoje g bokie 

podstawy w historii i e motyw tradycji rewolucyjnej jest w Rosji naturalny.

Aby zobrazowa  takie twierdzenia, odwo ywano si  najcz ciej do powstania 

dekabrystów 14 grudnia 1825 roku. Motyw ten jest obecny w twórczo ci wybitne-

go pisarza i literaturoznawcy Jurija Tynianowa. Autor ten w powie ciach Küchla, 
mier  Wazyr Muchtara oraz Puszkin jako g ówne stawia zagadnienia: inteligen-

cja a rewolucja, inteligencja a pa stwo oraz naród a pa stwo despotyczne:
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Zagadnienia te nurtowa y spo eczno  intelektualn  lat dwudziestych, a ich rozwi za-

nie okaza o si  niezwykle trudne, w sumie tragiczne. Pierwsz  kwesti  – inteligencja 

a rewolucja – uzna  Tynianow za potrzeb  rewolucji, b d cej niejako fatalnym przezna-

czeniem inteligencji i warunkiem jej moralnego oraz intelektualnego rozwoju. wiadczy 

o tym los trzech g ównych bohaterów: Küchelbeckera, Gribojedowa i Puszkina. Atmo-

sfery rewolucji potrzebuj  oni do pracy twórczej, to sens ich istnienia. Kl ska rewolucji 

staje si  kl sk  ich ycia i ko cem epoki. Oni j  przeczuwaj  i id  ku niej nieuchronnie; 

na tym polega tragizm ich sytuacji. W sposób najbardziej oczywisty i jednoznaczny wy-

razi  si  ów dramatyzm w losie Küchelbeckera, dekabrysty skazanego na wi zienie i ze-

s anie, cz owieka, który prze y  jeden szcz liwy dzie : 14 grudnia 1825 roku1.

Pozostali bohaterowie Tynianowa – Gribojedow i Puszkin – to nie dekabry ci 

w pe nym tego s owa znaczeniu. S  oni jednak lud mi epoki i yj  jej idea ami – 

ich tragedi  stanowi y nieudane próby pogodzenia si  z w adz , wiadcz ce o ich alie-

nacji w przed- i porewolucyjnym okresie. To tragedia zderzenia si  z despotyczn  

w adz 2.

Tynianow w ró nych wariantach porusza  w a ciwie jeden problem, a jest nim 

mia d cy wp yw samow adztwa na ycie ludzkie i wynikaj ce st d kwestie posta-

wy moralnej cz owieka. Bu at Okud awa w powie ci  . 
      [W drówki dyletantów] 

pod a wyra nie ladami tego pisarza. Uwag  Okud awy przyci gn y procesy, 

które zachodzi y w spo ecze stwie rosyjskim w drugiej po owie XIX wieku, mo-

ralno-psychologiczna atmosfera tego czasu. 

Akcja powie ci rozgrywa si  w czasie ostatniego dziesi ciolecia panowania 

Miko aja I – w latach 1845–1855 – oraz w pocz tkowych latach panowania Alek-

sandra II. ywi s  jeszcze niektórzy dekabry ci, ywe s  wspomnienia o mierci 

Puszkina i Lermontowa:

    ,     , 

        .    

  ,   ,      , 

   ,        

      [...]           

 ,       3 –

pisze Miatlew, wspominaj c „   ,   

” [  237].

Na tym tle zostaj  przedstawione problemy wolno ci cz owieka, stopnia in-

gerencji w adzy w ycie jednostki oraz problem poszukiwania swego miejsca 

w yciu przez dawnego dekabryst , cz owieka, dla którego wydarzenia roku 1825 

s  ci gle ywe:

1 G. Por bina, S. Por ba, Historia literatury rosyjskiej 1917–1991, Katowice 1994, s. 126.
2 Ibidem.
3 . ,  .      -

,  1980 [dalej: ], s. 236. 
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 !     .   -

      ,    -

    .      [  36] – 

zapisa  Miatlew w swoim pami tniku pod dat  14 grudnia 1844 roku. 

Okud awa wyra nie podejmuje prób  odczytania wspó czesno ci przez histo-

ri . Do wysnucia takiego wniosku sk ania podobie stwo atmosfery czasu oraz bieg 

wydarze . Po eksplozji nadziei na zmiany i na wolno , któr  by y wydarzenia na 

Placu Senackim, nieludzka machina samodzier awia spada na dusze i umys y lu-

dzi. Po 14 grudnia w adza my li tylko o tym, jak spowolni  ruch umys owy, ju  

nie s owo „post p” widnieje na sztandarze imperatora, ale s owa „samodzier a-

wie, prawos awie, ludowo ”4. Prowadzone przeciwko rebeliantom ledztwo ma 

stworzy  oficjaln  wersj  wydarze , sprawi , by zagin a pami  o „przyjacio ach 

czternastego”. Atmosfera staje si  pe na podejrzliwo ci:

,       ,   

    ;      -

 ,   :    5.

Nowy w adca od razu wszed  w rol  twórcy najbardziej reakcyjnego i zniena-

widzonego systemu, jaki kiedykolwiek ci y  nad Rosj . Car zapami ta  na ca e 

ycie pierwszy dzie  swego panowania: 14 grudnia 1825 roku i uzna , e nale y 

jak najskrupulatniej uregulowa  wszystkie przejawy ycia i e da si  to w pe ni 

osi gn  rozporz dzeniami i przepisami. Wymaga o to uruchomienia ogromnego 

aparatu biurokratycznego. Rozpocz to od gruntownej reorganizacji systemu poli-

cyjnego, a eby w por  zapobiega  ró nym niepo danym i niebezpiecznym dla sa-

mow adztwa ruchom. Chciano da  policji mo no  dotarcia dos ownie wsz dzie, 

do wszystkich zak tków kraju, do wszystkich ludzi, grup spo ecznych i instytucji. 

Zak adano te  szybk  realizacj  zalece  najwy szego mocodawcy i jednocze nie 

„wychowywanie i uszcz liwianie” spo ecze stwa.

W po owie lat pi dziesi tych XX wieku przemiany polityczne na szczytach 

w adzy zrodzi y w szerokich warstwach spo ecze stwa nadziej  na popraw  losu. 

Post powe kr gi inteligencji radzieckiej uwierzy y w oficjalnie g oszone has a po-

wrotu do róde  rewolucji, co w przekonaniu wspó czesnych oznacza o mo liwo  

demokratyzacji systemu. Po XXII Zje dzie KPZR w 1961 roku liczono na rozsze-

rzenie swobód obywatelskich. Niestety, ruch na rzecz demokratyzacji okaza  si  

nietrwa y. Zaniepokojony d eniami wolno ciowymi w rodowiskach twórczych 

i niepowodzeniami gospodarczymi, Chruszczow dokona  pe nego zwrotu w poli-

tyce wewn trznej i zagranicznej kraju. Rozpocz to prób  przywracania czci Sta-

linowi pod has em „nikt nie wyrwie z naszego serca jego dobrego imienia”, a na-

st pnie przyst piono do budowy „bezkrwawego” neostalinizmu oraz do restauracji 

neo danowszczyzny.

4 M  ,  1988, s. 12.
5 Ibidem, s. 6.
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Po tych wstrz sach politycznych spo ecze stwo, a zw aszcza inteligencj  

radzieck , ogarn  wielki kryzys duchowy. Przejawi  si  on w ogólnej frustracji 

i apatii. Po okresie oczekiwa  i nadziei na „moralny socjalizm”, „socjalizm z ludz-

k  twarz ” przysz y lata „inercji i zastoju” – ju  w okresie panowania Bre niewa. 

Ju  na pocz tku lat sze dziesi tych pisarze radzieccy, którzy nie zostali zes ani 

do agrów, pozbawieni prawa swobodnego g osu schodz  do podziemia, do samizda-

tu, albo udaj  si  na emigracj  wewn trzn  lub zewn trzn . Miatlew to w a nie taki 

przeniesiony w czasie dysydent, który nie trafi  do obozu, ale yje w odtr ceniu. 

Z nieudanych prób pogodzenia si  z w adz  ucieka w burzliwe ycie osobiste, mi-

ostki i alkohol. Jest to powtórzenie losu wspó czesnych Okud awie ludzi, których 

tragedi  by o to, e ci, którzy doprowadzili ich do granic wytrzyma o ci psychicz-

nej, nast pnie krytykowali ich tryb ycia oraz ma  przydatno  spo eczn :

     ,     

       ? […]       

     ,       . […] 

    ,   … ,   -

   .        

,  , , ,     

[  18].

Bu at Okud awa stara si  ukaza  bohatera postawionego twarz  w twarz 

z wszechobecn  si  despotyzmu, bohatera, który zostaje przez t  si  zgnieciony. 

Taki musi by  fina  konfliktu mi dzy jednostk  pozbawion  podmiotowo ci a w a-

dz  totalitarn , która bierze na siebie odpowiedzialno  za my lenie ka dego cz o-

wieka z osobna:

    ?     ,  ,   . -

     ,      ,   

,  ,  ;   ,   -

,         ,    

    ,          

  [  222].

Wk adaj c powy sze s owa w usta Miko aja, Okud awa ilustruje swoj  tez  

o tym, e w adza totalitarna w ZSRR to kontynuacja monarchii despotycznej, car-

skiej Rosji. Pisarz próbuje powiedzie , e nie ma znaczenia, kto rz dzi, wa ny jest 

typ w adzy. Przytoczona wypowied  mog aby pochodzi  od Stalina i kolejnych 

„w adców” Zwi zku Radzieckiego i przypomina rozwini cie socjalistycznego ha-

s a: „ elazn  r k  zagonimy ludzko  do szcz cia”.

Taki sposób my lenia pozbawia jednostk  mo liwo ci wyboru, swobodnego po-

dejmowania decyzji. Cz owiek twórczy, który zachowa  zdolno  my lenia, popada 

w konflikt z samym sob . Z jednej strony potrzeba brania czynnego udzia u w yciu 

spo ecznym i politycznym kraju, z drugiej wierno  idea om, które nie s  idea a-

mi w rozumieniu despoty, doprowadzaj  do wewn trznego rozdarcia. Kompromisy 

z w asnym sumieniem nie satysfakcjonuj  Miatlewa ani nie zadowalaj  cara. 
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Despota uwa a, e doskona y i przemy lany mechanizm pa stwowy jest 

zagro ony przez namiastk  szcz cia i swobody, któr  osi ga ksi  Miatlew 

w zwi zku z Lawini . Rzuca wi c przeciw bohaterom wszystkich mistrzów szpie-

gowskich intryg, aby nie dopu ci  do rozprzestrzenienia si  zarazy swobodnego 

szcz cia. Uciekinierzy nawet nie przypuszczaj , e w Rosji bycie szcz liwym 

mo e si  okaza  niebezpieczne:

 ,  ,  .  

  ,       .  -

    .     

    ,  ,      

[  311].

W systemie pa stwowym zak adaj cym reglamentacj  my li i czynów oraz 

zamykanie wszystkich w schematach i narzuconych z góry szablonach nawet 

odrobina inno ci lub intymno ci jest zagro eniem dla w adzy i mo e spowodowa  

zatrzymanie sprawnie dzia aj cej maszyny dominacji pa stwa nad jednostk .

Okud awa w swej powie ci zwraca uwag  na jeszcze jeden problem. Pokazu-

je, e w adza despotyczna nie tylko niszczy, ale te  demoralizuje ludzi. Ci, którzy 

jeszcze niedawno byli ofiarami, zamieniaj  si  w donosicieli, oskar ycieli i katów. 

Staraj  si  osi gn  cho  namiastk  swobody poprzez w adz  nad innymi. Ludzie 

poni eni staraj  si  dowarto ciowa  poprzez poni anie innych. I tak na przyk ad 

by y wolnomy liciel Kolesnikow osi ga popraw  swojej sytuacji, donosz c na 

ksi cia Miatlewa. Ca e spo ecze stwo przyjmuje tak  hierarchi  zale no ci. M  

czyni wyrzuty onie takimi s owami, jakich u ywa car w stosunku do ca ego naro-

du. Kolesnikowa, 

 -  , ,   , -

      , […]   

    ,  ?   ,  ,     

!     […],        -

,  - ? [  237].

Bu ata Okud aw  intryguje sama istota mechanizmu zniewalania. Autor su-

geruje, e s u ba inwigilacyjna nie jest pe niona przez degeneratów i g upków. 

Przeciwnie: zadania takie wype niaj  swego rodzaju „arty ci”, jak von Mufling 

lub Katakazi, wzbogacaj c system o inteligencj  i wykazuj c si  pomys owo ci . 

Do pomocy maj  oni solidnych „rzemie lników”, którzy rzetelnie wykonuj  swój 

zawód. Dlatego system okazuje si  skuteczny.

Okud awa zauwa a, e dla jednostek wybitnych, twórczych lub cho by ta-

kich, które nie zatraci y wra liwo ci, Petersburg jest zbyt ciasny. Zbyt bliska w a-

dza, nieprzyja nie nastawieni ludzie

,  ,      ,   -

 [  237].
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Prób  rozwi zania tego problemu mo e by  wolna przestrze  Kaukazu. Tam 

szuka schronienia ksi  Miatlew, krain  t  opisuje idyllicznie Amiran Ami a-

chwari jako miejsce, gdzie nie si gaj  nieszcz cia:

,                 

  ,    ,      

  –            

 [  32].

Ciep e, po udniowe obszary s  te  nadziej  na wyrwanie si  z zakl tego kr gu 

m odego, genialnego poety, w którym widoczne s  cechy Lermontowa: 

    … –     -

,      [  237].

Nadzieje te okazuj  si  p onne, bo kraina wiecznej szcz liwo ci mo e ist-

nie  wy cznie w marzeniach; przy bli szym poznaniu bowiem okazuje si  taka 

jak inne.

Problemy i konflikty poruszane w W drówkach dyletantów to jednoznaczne 

repliki na problemy wspó czesno ci; kostium historyczny jest tylko pretekstem do 

mówienia o niej. Dopuszczalne s  zatem ró ne mo liwo ci interpretacji zawarto ci 

problemowej tego utworu – dekabry ci mog  by  widziani jako symbol idealistów 

rewolucyjnych represjonowanych w latach trzydziestych. 

W ca ej twórczo ci prozatorskiej Okud awa pokazuje cz owieka uwik anego 

w system samodzier awia, szamocz cego si  w mackach machiny policyjno-biu-

rokratycznej, usi uj cej wt oczy  go w obowi zuj ce ramy lub unicestwi  moral-

nie i fizycznie. Jak twierdzi Edward Pawlak,

pos uguj c si  rekwizytami i realiami historycznymi XIX-wiecznej Rosji, Okud awa 

opowiada przecie  tak e i o sobie, o wszystkich swoich „zaletach i wadach”, a tak e 

na dobr  spraw  o ka dym z nas, co nadaje jego twórczo ci wymiar uniwersalny. Mimo 

zmieniaj cych si  epok i kostiumów historycznych cz owiek jest bowiem ci gle taki 

sam, pod wzgl dem psychologicznym niezmienny6.

Bu at Okud awa jako autor powie ci historycznych jest zainteresowany g ów-

nie cz owiekiem, którego ukazuje w zderzeniu z rosyjsk  rzeczywisto ci  pierw-

szej po owy XIX wieku. Jego postacie maj  cechy w a ciwe ludziom swojej epoki, 

ich postaw  wobec ycia, ale jednocze nie s  indywidualistami, lud mi my l cy-

mi kategoriami wspó czesnymi. Dotyczy to te  bohaterów powie ci W drówki dy-
letantów; warto zaznaczy , e g ówne postacie tego utworu, ksi  Sergiusz Wa-

siliewicz Miatlew oraz Lawinia adimirowska z domu Brawura, to bohaterowie 

fikcyjni, ale maj cy swoje autentyczne pierwowzory.

Walentin Oskockij w ksi ce   7 przytacza histori  ksi cia 

Sergiusza Wasiliewicza Trubieckiego i Lawinii adimirowskiej. Dotyczy ona 

6 E. Pawlak, Despotyzm i jednostka, Polityka 1981, nr 48, s. 10.
7 . ,   .      , 

 1980, s. 190.
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ucieczki ksi cia i m odej ony syna radcy komercji z Petersburga. Niewspó mier-

na do przewinienia kara – ksi cia osadzono w aleksiejewskim rawelinie twierdzy 

Pietropaw owskiej, jednym z wa niejszych wi zie  pa stwowych – mog a wy-

nika , zdaniem historyka Szczegolewa, z dwóch powodów: zak amania i ob udy 

oraz podwójnej moralno ci cara, któremu wygodnie by o nazwa  post pek ksi cia 

nikczemn  obrzydliwo ci , oraz z zemsty na pani adimirowskiej za odrzucenie 

carskich umizgów. Imperator pozornie pogodzi  si  z odpraw , ale mimo to wyko-

rzysta  pierwsz  nadarzaj c  si  sposobno  do okazania, jak bardzo odczu  to, e 

dama przed o y a Trubieckiego nad niego.

W zachowaniu ksi cia Miatlewa, podobnie jak w zachowaniu ksi cia Trubie-

ckiego, trudno doszuka  si  czego  wyzywaj cego, dzia a  specjalnie prowoku-

j cych, ale jednocze nie ka dy jego post pek jest przyjmowany jako wyzwanie. 

Miatlew wy amuje si  ze swojego kr gu, cho  obcy mu jest tak libera  raznoczy-

niec Kolesnikow, który zreszt  atwo zmienia pogl dy po wizycie w III Oddziale 

Kancelarii Osobistej Jego Cesarskiej Mo ci, jak i arystokrata „kulawiec”, w posta-

ci którego atwo doszuka  si  cech Do gorukiego.

A a atynina w ksi ce   pisze, e Miatlew nie jest bojowni-

kiem. On nikogo nie chce umieszcza  na bia ych ani czarnych listach, obala , bu-

rzy , wynosi  na tron, on chce tylko y  zgodnie ze swoimi ch ciami, nikomu nie 

przeszkadzaj c. Ale okazuje si , e w Rosji za panowania Miko aja ju  sama taka 

ch  jest uwa ana za dowód politycznej nieprawomy lno ci8. Bo czy przyjaciel Ler-

montowa, indywidualista, mo e by  zupe nie bezpieczny dla systemu totalitarnego? 

Czy cz owiek niepoddaj cy si  ogólnym gustom i wy amuj cy si  z ram narzuco-

nych przez spo ecze stwo mo e zosta  zaakceptowany? Na to pytanie mo e by  tyl-

ko jedna odpowied , i ksi  doskonale zdaje sobie z tego spraw :

      ,      

 ,       .     

 ,    .      -

 :         ,    

    ,     . 

[…]    ,   [  326].

Osob , która pozostaje na uboczu wydarze , a jednocze nie w z owieszczy 

sposób ci y nad losami bohaterów, jest car – stale obecny jako przeciwnik Miat-

lewa. Wrogo  tych bohaterów rozpoczyna si  w momencie, kiedy Aneta Frede-

riks, w której kocha si  ksi , zostaje obdarzona wzgl dami przez cara. Miatlew 

próbuje by  sprawiedliwy, próbuje pisa  o carze i jego roli w dziejach Rosji 

obiektywnie. Nie udaje mu si  to – „o      , 

    ” [  240]. To, co napisa , okaza o 

si  osobistymi porachunkami z carem: „o     ,  -

,    ” [  241]. 

8  A. ,  :    . 1970–1980-e ,  

1987, s. 238.
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Dzieci stwo cara ksi  opisuje w nast puj cy sposób:

           -

.      :   ,      

,   , –    ,  -

 ,    ,    …  

      ,       -

… [  238].

Hrabia Or ow, wzywaj c ksi cia do cara, usi uje przedstawi  monarch  jako 

dobrodusznego ojca narodu, który osobi cie troszczy si  o szcz cie swoich podda-

nych. Narzucona Miatlewowi wola najja niejszego pana zostaje przedstawiona jako 

wyró nienie, aska i wielkoduszno , której blask spadnie na ksi cia i ca y jego 

ród. Jednak ta wizja niczym niezm conego szcz cia nie przekonuje Miatlewa:

  , […]          .   

…”   , ,   ,     

  . […]. „      , […] , ,   ,  

 ” [  216–217].

Taki jest car w wiadomo ci ksi cia Miatlewa. Inny obraz wy ania si  z roz-

dzia ów wtr conych. Pierwszy przedstawia cara w otoczeniu rodziny, przy trady-

cyjnej herbacie. Jest to swojego rodzaju panegiryk na cze  doskona ego w adcy 

i g owy rodziny, ale jednocze nie zawieraj cy du  doz  subiektywizmu w mono-

logach wewn trznych bohaterów (na przyk ad synów cara i jego wnuków):

              

 ,    […]   ,      

, ,  ,    ,     -

     „ ,   ,  ,  

” [  102].

Wnuki bawi  si  u jego stóp, ci gn  dziadka za nogawki, wiedz c, e nic im 

si  nie stanie, e nie zostan  ukarane. Mog  te  przy dmuchaniu w fili ank  z her-

bat  bezkarnie ochlapywa  surdut dziadka. Poza nimi wszyscy w pe ni doceniaj  

wielko  monarchy:

       ,       

,   ,  -   ,  

  [  105].

Równie  on sam uwa a si  za wys annika losu. Wierzy, e jego dzia aniami 

kieruje Opatrzno  i dlatego nie mo e pope nia  pomy ek. Ceni samego siebie tak 

wysoko, e czasami opowiada w kr gu przyjació  historie, które mog yby posta-

wi  go w niezbyt dobrym wietle, gdyby nie to, e przesz o  zosta a wybaczona, 

a jego obecne czyny i pomys y s  bez skazy. To mo e, jego zdaniem, doda  ludz-

kich cech pos gowemu wizerunkowi. Jako wszystkowiedz cego olbrzyma postrze-

ga go te  Sunny, jego synowa:

K   ,   , … …  … 

,   ,        [  111].
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Jednocze nie jednak A. atynina sugeruje, e w tym opisie jest co  ze z owro-

giego Wija, przenikaj cego wzrokiem bezkresne rosyjskie przestrzenie, cigaj ce-

go nieszcz snego Miatlewa zawsze i wsz dzie, jak z owrogie fatum9.

Kolejne rozdzia y ukazuj  cara w rozmowie z hrabi  Aleksym Or owem oraz 

w trakcie przygotowa  do maskarady. Car wspomina swoje dzieci stwo i swojego 

wychowawc , surowego genera a Lamsdorfa, którego g ównym zadaniem by o 

      .     

… [  347].

Ostatni z rozdzia ów wtr conych sk ada si  z fragmentów pami tnika Miko-

aja oraz z jego my li dotycz cych pot gi pa stwa i wojny krymskiej, która prze-

biega niepomy lnie dla Rosji. Te rozmy lania s  przerywane refleksjami chore-

go cz owieka dotycz cymi mierci. W chorobliwych majakach Miko aj widzi j  

– mier  siedz c  u jego wezg owia:

  ,    ,  -      

 […].        ,  – 

,       ; ,   ,  

   , , ,   ,   … 

  …   ,     [  519–520].

W tym rozdziale car ju  nie odpycha od siebie my li o pora ce, widzi s abo  

swojej armii, swoj  mieszno  w oczach wiata:

       ?   

  ,      … […]  

      …   ,   -

…   …      ,  -  

 … [  524].

Rozdzia y wtr cone ukazuj  stopniowy upadek cara. Pocz tkowa sielan-

ka, poczucie si y, zamieniaj  si  w uczucie niepokoju, nast pnie w rozdra nienie 

i przeczucie zako czenia ycia, a  wreszcie w ostatnim z nich przychodzi agonia 

i mier . Dwa pierwsze rozdzia y ko cz  si  prawie jednakowo:

   ,   ,     ,  

 ,  –   ,       -

    [  117]

oraz:

   ,     ,   

,    ,   ,   ,   

  [  286].

Jednak ju  nawet tutaj mo na zauwa y  spadek pozycji cara; gwardzi ci, którzy 

w pierwszym fragmencie zamierali, nie miej c nawet podnie  wzroku na monar-

ch , w drugim – odprowadzaj  go wzrokiem.

9 Ibidem, s. 239.
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Jeden z badaczy charakteryzuje proz  Okud awy jako lekcje jednostki posta-

wionej w sytuacji sam na sam z wszechobecnym despotyzmem, której albo udaje 

si  uchroni  przed jego si , albo zostaje ona przez ów despotyzm zmia d ona. 

Pisze on o lekcji Eugeniusza, og uszonego ci kim tupotem idola na d wi czno-

skocznym koniu i za ka dym razem na nowo prze ywaj cego warianty losu ma e-

go cz owieka10.

Okud awa w dawnych czasach nie szuka romansu, ale próbuje mówi  

o wspó czesno ci. Odziewa swoje postacie w kostium historyczny, aby, z jednej 

strony, zyska  dystans do rzeczywisto ci, poszuka  nieprzemijaj cych prawd, 

a z drugiej strony, aby zosta  wys uchanym. Mówienie o wspó czesno ci wprost 

mog o spowodowa  zatrzymanie utworu przez cenzur .

Nale y zauwa y , e historycyzm Okud awy jest bardzo specyficzny. Polega 

on na tym, e centralny problem utworu, konflikt mi dzy jednostk  a w adz , pi-

sarz rozpatruje nie tylko w wietle historycznym, ale te  filozoficzno-moralnym 

i ludzkim. Okud awa stawia w powie ci tez  o podobie stwie w adzy totalitar-

nej w ró nych epokach i stara si  to udowodni . Z tego powodu fakty historycz-

ne zostaj  przetworzone przez wiadomo  artysty. W ten sposób zostaje rozbity 

tradycyjny model powie ci historycznej, który jest zbyt ciasny, aby móg  ogar-

n  elementy umowno ci, fantastyki, snu, wizje surrealistyczne pojawiaj ce si  

w twórczo ci Okud awy, wywodz ce si  z modernizmu, a niezb dne dla rozbudo-

wania sfery duchowo ci postaci.

Summary

Adventures of Dilettantes by Bulat Okudzhava – Issues and Conflicts

 Historical prose of Bulat Okudzhava is an interesting phenomenon. It belongs to 

the literary trend originating in the 20’s of the 20th century, when a rethinking and re-

appreciation of the past were postulated to plausibly lay out the genealogy of the present. 

Initially the authors of that period drew on big social and cultural upheavals and their 

heroes to explain the complicated relation between the individual and the revolution, and 

between the revolution and the Intelligentsia. In the Adventures of Dilettantes Okudzhava 

unambiguously follows those literary trails. He focuses on the momentous changes taking 

place in the Russian society in the second half of the 19th century and on the moral-

psychological atmosphere of that time. One should note that the historicism of Okudzhava is 

of a very peculiar nature. It consists in considering the conflict between the individual and the 

authority not just in the historical perspective, but also in the philosophical, moral and deeply 

human aspects. In the novel Okudzhava proposes that totalitarian rule has not ever changed 

across the eras and tries to prove that hypothesis. In doing that the author is processing and 

transforming historical facts. Thus, the classic model of the historical novel is shattered since 

it is too constraining to accommodate elements of fiction, fantasy, dream, surreal visions. 

Okudzhava uses all of them to expand upon the spirituality of the characters.

10 . , op. cit., s. 187.


