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Paszka Jeriemin (komsorg sali nr 3) Przemysław Kozłowski 

Mich ałycz (kontradmiral) Sylwester Woroniecki1 

Chochulia Sławomir Pietraszewski 



;tyl Wieni to właśnie antyironia poddająca obróbce gotowe ironiczne szablony, równie mocno ugruntowane w świadomości po

tocznej, co szablony patetyczne. Zgodnie z jed

nym szablonem ma dźwięk słowa „ojczyzna" al

bo „władza radziecka" należało się wyprężyć 

w postawie zasadniczej, zgodnie z drugim - za

śmiać się w kułak. Tymczasem Wienia nadaje tym 

słowom jakąś inną intonację , nie poważną, nie 

ironiczną, ale, chciałoby się rzec - pozagrobową: 

- Jerofiejew, a ojczysta władza radziecka mocno 

cię polubiła, kiedy zdobyłeś światową sławę? 

'rzekład : Irena Lewandowska Reżyseria : 
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Elżbieta Rumiej 
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Małgorzata Rynarzewska 

- Absolutnie nie zwracała na mnie uwagi. 

Kocham moją władzę. 

- Za co szczególnie ją kochasz? 

- Za wszystko. 

- Za to, że cię nie ruszyła i nie wsadziła do wię-

zienia? 

- Za to kocham w szczególności. Gotów jestem 

moją władzę kochał za wszystko. ( ... ) 

- Dlaczego ta miłość jest bez wzajemności? 

- Wydaje mi się, że ze wzajemnością, o ile mo-

głem zauważyć. Mam nadzieję, że ze wzajemno

ścią, w przeciwnym razie po co miałbym fyć? 

To z wywiadu dla czasopisma „Kontynent", 

udzielonego jeszcze w owych odległych czasach, 

gdy ukazywało się ono w Paryżu .. Pytający na 

wszelkie sposoby stara się „rozchichotać" 

Wienię, a Wienia nie ulega pokusie taniej ironii 

ani też pokusie patriotycznej dumy - bólu. Na 

idiotyczne pytania odpowiada mniej więcej tak, 

jak duchy w seansie spirytystycznym, jego into

nacja jest zawsze daleka od zaangażowania. To 

właśnie antyironia, która pozostawia ironii do

kładnie tyle miejsca, by móc zaznaczyć, że ta nie 

jest na miejscu. 

Michaił Epsztajn: Po karnawale, czyli Wieczny 

Wieniczka. Przeł . A Pomorski. 

„Literatura na świecie" 1994, nr 7-8. 
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Wieniedikt Jerofiejew (1938 - 1990) 

- rosyjski prozaik i eseista. 

Stud iował na Uniwersytecie Moskiewskim 

i w Instytucie Pedagogiki we Władymirsku. 

Był kioskarzem, palaczem, nocnym stróżem, 

robotnikiem drogowym i monterem. 

Jest m. in. autorem „Notatek psychopaty" (1956), 

„Dobrej nowiny" i „Moskwy - Pietuszki" ( 1968). 

„Noc Walpurgii albo Kroki Komandora" ( 1985) 

to jedyny dramat w twórczości Jerofiejewa. 

zaserwował prozie rosyjskiej szczegól

ny biologiczny rytm alkoholicznej spo

wiedzi. Zło to efekt narodowego au

tentyzmu. Alkoholik - łaknąca piesz

czoty, nieśmiała, rozdygotana, cham

ska dusza - okazał się trzeźwiejszy od 

trzeźwego świata. Wieniedikt natrafił 

na poważny w kulturze rosyjskiej te

mat „niepoważnego", szyderczego 

stosunku do życia, sięgający korzenia

mi religijnej przeszłości jurodiwych 

i skomorochów. Zaproponował też 

rdzennie narodowe rozstrzygnięcie 

problemu: „naturalny" cykl pijaństwa 

i kaca jako odmowę akceptacji narzu

conego narodowi kalendarza ideolo

gicznego, swój własny rodzaj narko

tycznej podróży, rozgłaszającej dobrą 

nowinę o sprzeczności nie do pogo

dzenia między sowietyzmem a duszą 

rosyjską. 

Jako zakonspirowany w s t y d I i w y 

m o r a I i z m owo jurodstwo dało je

rofiejewowskiemu półbohaterowi -

półautorowi ( ... )siły do dalszego życia, 

do rzucenia przekleństwa na tych, 

w których rękach była władza, pomo

gło zyskać pewność racji samoponiże

nia, w szczególny sposób stopionego 

z dumą narodową, poczuć się cząstką 

„gwiazdozbioru". 

Wiktor Jerofiejew: Rosyjskie kwiaty zla. 

Przeł. A Pomorski. 

„Literatura na świecie" 1994. nr 7-8. 
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