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Wschód contra Zachód. Komplementarne opozycje

w procesie percepcji poematu Wieniedikta Jerofiejewa

pt. Moskwa – Pietuszki

Poemat Wieniedikta Jerofiejewa Moskwa – Pietuszki od lat cieszy siê nies³ab-
n¹c¹ popularnoœci¹ i to nie tylko wœród badaczy literatury rosyjskiej. Zawdziê-
cza j¹ zapewne niezwykle barwnej postaci autora, intryguj¹cej wielu czytelni-
ków zg³êbiaj¹cych detale ¿ycia elit intelektualnych czy towarzyskich, jak rów-
nie¿, a raczej nale¿a³oby powiedzieæ przede wszystkim, pojemnoœci interpreta-
cyjnej dzie³a, jego otwartoœci na nierzadko kontrowersyjne i wzajemnie sprze-
czne propozycje odczytania. Zdaniem £. Wygodzkiego utwór ten bazuje na za-
³o¿onej z góry dwutorowoœci, przeciwstawieniu opozycyjnych racji, których
nieustanne œcieranie i splatanie prowadzi w rezultacie do finalnego zamkniêcia,
reakcji estetycznej przypominaj¹cej katharsis

1. W opinii T. A. Mieleszko prawi-
d³owoœæ tê mo¿na powi¹zaæ z dwoma wzajemnie dope³niaj¹cymi siê nurtami
stanowi¹cymi wed³ug F. Nietzschego fundament wszelkiej dzia³alnoœci artysty-
cznej, tj. appoliñskim pr¹dem snu, harmonii i racjonalizmu oraz dionizyjskim
szaleñstwem ekstatycznego wybuchu, nie daj¹cego siê ¿adn¹ miar¹ okie³znaæ2.
Inni badacze z kolei podkreœlaj¹ koniecznoœæ analizy utworu z punktu widzenia
przecinaj¹cych siê w nim tendencji modernistycznych i postmodernistycznych,
dialogu obu mentalnoœci i przenikania siê kodów artystycznych. Ow¹ binarnoœæ
w sposobie myœlenia usprawiedliwia sam tytu³ utworu Jerofiejewa Moskwa –
Pietuszki rozpatrywany przez krytyków przez pryzmat licznych opozycji w ro-
dzaju chocia¿by raj-piek³o, niewola-wolnoœæ czy duchowoœæ versus cielesnoœæ,
w pewien sposób przezwyciê¿anych i wymykaj¹cych siê schematyzmowi w za-
koñczeniu tekstu autora Zapisków psychopaty.
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Celem niniejszego artyku³u jest przyjrzenie siê innej obecnej w tekœcie opo-
zycji, a mianowicie dialogowi mentalnoœci cz³owieka Wschodu i Zachodu,
z którym odbiorca ma szansê siê zaznajomiæ podczas relacji Wieniczki z podró-
¿y na Zachód. W tym kontekœcie szczególnie interesowaæ nas bêdzie poszuki-
wanie punktów stycznych, pomijana zwykle w dyskusjach ideowa zbie¿noœæ
obu rzeczywistoœci, jednoœæ i komplementarnoœæ powsta³ych w wyobraŸni prze-
ciwstawieñ, staj¹cych siê Ÿród³em nowej energii w procesie percepcji dzie³a Je-
rofiejewa. Narzêdziem intelektualnego ogl¹du wy¿ej wspomnianych zjawisk
stanie siê tutaj teoria ekstazy Sergieja Eisensteina, uznanego na ca³ym œwiecie
rosyjskiego re¿ysera i teoretyka kina, który za podstawow¹ zasadê monta¿u
swych filmów uzna³ patos, „wychodzenie dzie³a z siebie”, nieustanne zmiany
jakoœciowe w kompozycji obrazu. Zdaniem J. £otmana, Eisenstein ju¿ w sa-
mym uk³adzie pojedynczego kadru dostrzega³ ogromne szanse dla monta¿u, bo-
wiem jego obiekty sk³adowe wchodz¹ we wzajemne stosunki wytwarzaj¹c
pewn¹ relacjê znacz¹c¹, której semantyka nie sprowadza siê do mechanicznej
sumy znaczeñ poszczególnych œrodków kompozycyjnych3. Dodatkowe, ukryte
formy monta¿u stanowi zestawienie ka¿dego obrazu z kolejnym w czasie i prze-
strzeni, przez co zyskujemy pewien trzeci sens, tak¿e dziêki zdolnoœci dostrze-
gania w chaosie przypadków prawa jednoœci. Najwiêksze mo¿liwoœci w dzie-
dzinie osi¹gania patosu daje jednak, zdaniem Eisensteina, intensyfikacja emo-
cjonalna dzie³a, pos³ugiwanie siê pauz¹, kontrapunktem, planem filmowym czy
odpowiednim doborem zjawisk, tak by stworzyæ swoisty schemat „reakcji ³añ-
cuchowej”, czyli skumulowaæ napiêcie i doprowadziæ do jego gwa³townego
roz³adowania, przyk³adowo, przeistoczyæ pozornie szary i treœciowo ubogi te-
mat w obraz o wysokiej temperaturze ekstatycznego uniesienia4. Dla uzyskania
owego dionizyjskiego liryzmu Eisensteina znacz¹cymi staj¹ siê wiêc skoki po-
miêdzy kategoriami, przejœcia ze stylu opisowego w styl obrazowy, ze sfery
konkretów w abstrakcjê, uzyskiwane chocia¿by za spraw¹ d³ugoœci ujêæ, dopro-
wadzaj¹ce do zmiany tempa, zmuszaj¹ce widza do unoszenia siê na fotelu,
wspomnianego ju¿ metaforycznego „wychodzenia z siebie”, co prawem analo-
gii asocjacji przywodzi w tym miejscu na myœl poetykê dzie³ Alfreda Hitchco-
cka, za pomoc¹ suspensu doprowadzaj¹cego odbiorcê na skraj wytrzyma³oœci
nerwowej. Twórcze prze³o¿enie metody Eisensteina na jêzyk literackiego ogl¹-
du pozwoli zastanowiæ siê tak¿e nad tonacj¹ emocjonaln¹ tekstu Jerofiejewa
i zbadaæ funkcjê istniej¹cych w tej warstwie dychotomii z perspektywy zaryso-
wanego w utworze wschodniego i zachodniego sposobu myœlenia.
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Ciekawy efekt monta¿owy zostaje wykorzystany w tekœcie dla wprowadzenia
wizji o podró¿y do Stanów Zjednoczonych, poprzedza j¹ bowiem opowiadanie
o losach kobiety z wybitymi zêbami, p³ynnie balansuj¹ce pomiêdzy absurdem
jej ¿yciowej sytuacji a konkretem reakcji s³uchaj¹cych jej uwa¿nie osób. Tragi-
czna w gruncie rzeczy historia ¿ycia pasa¿erki doprowadza wspó³towarzyszy
podró¿y niemal do ataku œmiechu, a sama opowiadaj¹ca, pijana, równie¿ odnosi
siê z dystansem do swoich prze¿yæ, nie rozczula siê nad sob¹, soczystym i rze-
czowym jêzykiem zdaje relacje, przerywan¹ co pewien czas proœb¹ o alkohol.
„Äåëî ê îáìîðîêó, ìàëûé. Íàëåé-êà åùå ÷óòîê”5. Zwroty tego typu pe³ni¹
rolê pauzy, pozwalaj¹ skierowaæ opowieœæ w innym kierunku, wprowadziæ do
niej nowy element b¹dŸ te¿ przyjrzeæ siê, okiem wirtualnej kamery, audytorium,
które nie pozostaje obojêtne. „Âñå äàâèëèñü îò ñìåõà. Âñåõ äîêîíàëà, ãëàâ-

íîå, ýòà ãëóõîíåìàÿ áàáóøêà”. Mamy tu do czynienia z paradoksalnym po-
mieszaniem kategorii, Bachtinowskim „œwiatem na opak”, w którym ³¹cz¹ca
uczestników weso³oœæ wnosi dystans do powszechnej egzystencji, zamienia
smutek we wspólnotow¹ radoœæ. Pe³en fizjologicznych i niemal turpistycznych
detali opis wydarzeñ z ¿ycia kobiety przechodzi doœæ gwa³townie w równym
chyba stopniu absurdalne opowiadanie o Stanach, punktem zwrotnym okazuje
siê refleksja na temat Syberii i ¿yj¹cych tam jakoby Murzynów. To kontrower-
syjne stwierdzenie nie spotyka siê jednak ze zdziwieniem czy protestem zamro-
czonych alkoholem podró¿nych, natychmiast zapominaj¹cych o bezzêbnej ko-
biecie, koncentruj¹cych siê zato na wznios³ym problemie wolnoœci. Kompozy-
cja filmowo-literackiego kadru zasadniczo wiêc nie zmienia siê poza tym, ¿e
oko kamery odbiorcy niejako zbli¿a siê ku dwóm mówcom rozstrzygaj¹cym
kwestiê swobody Amerykanów, a z pola widzenia znika praktycznie posiada-
czka skomplikowanego losu i blizn. Pijackie bredzenie zaczyna teraz dotykaæ
zagadnieñ wagi pañstwowej, przedstawianych z punktu widzenia kochaj¹cego
ojczyznê Rosjanina. Ameryka jawi siê wiêc w opowieœci jako ziemia ludzi znie-
wolonych, nie zdaj¹cych sobie sprawy ze swego stanu, bez powodu parszywie
samozadowolonych:

Â ìèðå ïðîïàãàíäíûõ ôèêöèé è ðåêëàìíûõ âûâåðòîâ – îòêóäà ñòîëüêî ñàìîäîâîëü-

ñòâèÿ?

Æðóò ïî ïÿòü ðàç íà äåíü, è î÷åíü ïëîòíî, è âñå ñ òåì áåñêîíå÷íûì äîñòîèíñòâîì.

Apetyt Amerykanów budzi niesmak narratora, a uwaga starego Mitrycza na
temat braków w zaopatrzeniu Rosjan na skutek eksportu ¿ywnoœci do Chin i na
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Kubê spotyka siê z wymawianiem mu zjedzonych iloœci i odwo³aniem do
mi³oœci ojczyzny oraz przepe³nionej ni¹ twórczoœci Maksyma Gorkiego. Jawna
manipulacja kontrastami w postaci ironicznej gry obrazem szczêœliwie ¿yj¹cych
Rosjan i fa³szem egzystencji Amerykanów jest wyraŸnie ambiwalentna, ten
spolaryzowany podzia³ wskazuje na koniecznoœæ wyjœcia poza stereotypowy
sposób myœlenia, uznania absurdu za prawdê, a prawdy za fa³sz. Choæ g³ównym
aktorem tego przedstawienia jest z ca³¹ pewnoœci¹ Wieniczka, to zaanga¿owa-
nie odbiorców tego widowiska decyduje o jego wzglêdnoœci, sprawia, ¿e zapo-
minamy o jad¹cym ca³y czas poci¹gu, zaczynamy traktowaæ opowieœæ jako ze-
spó³ niezale¿nych, realizuj¹cych siê poza czasem epizodów-kadrów.

Powy¿szym skokom jakoœciowym w obrazie rzeczywistoœci w utworze towa-
rzyszy rytualizacja picia alkoholu, któr¹ potraktowaæ by mo¿na jako czynnik
porz¹dkuj¹cy i rytmizuj¹cy tekst Jerofiejewa, charakterystyczny lejtmotyw. Wa-
rto przy tym przypomnieæ, ¿e zasada lejtmotywu uznawana by³a przez Siergieja
Eisensteina za zasadê filmowego monta¿u w³aœciw¹ przede wszystkim filmowi
patetycznemu, formê przejawu praw dialektyki i znak jednoœci w wieloœci. Po-
emat Jerofiejewa ukazuj¹cy, jak twierdzi A. Dudek, „Rosjê wódk¹ umyt¹” zbu-
dowany jest wokó³ jednego motywu, czynnoœæ spo¿ywania alkoholu, jak ju¿
zasugerowaliœmy wy¿ej, pe³ni w nim niejednokrotnie funkcjê punktu zwrotnego
czy te¿ przejœcia miêdzy tematami „zakrapianych” dyskusji6. Podobn¹ rolê spe³-
niaj¹ te¿ nazwy stacji pojawiaj¹ce siê nagle i niespodziewanie w trakcie opo-
wieœci, nie tylko odmierzaj¹ one i informuj¹ odbiorcê o przebytym dystansie,
ale równie¿ dziel¹ utwór na odcinki, krótkie epizodyczne scenki sk³adaj¹ce siê
na ca³oœæ opowiadania. Uzyskany w ten sposób efekt fragmentaryzacji tekstu
pozostaje niejako w zgodzie z „pokawa³kowanym” umys³em zamroczonego
Wieniczki, w którym dochodzi do zatarcia granicy miêdzy jaw¹ a snem, ¿yciem
i œmierci¹, prawd¹ czy k³amstwem. Alkohol staje siê dla bohatera narzêdziem
pomagaj¹cym oswoiæ mu obc¹ i wrog¹ mu rzeczywistoœæ, w tym tak¿e realia
¿ycia na Zachodzie. Cyklicznoœæ picia i powtarzalnoœæ rytualnych niemal wyda-
rzeñ na trasie Moskwa – Pietuszki to swego rodzaju terapia, nieskuteczna walka
z bezradnoœci¹ wobec œwiata wydana nieprzyjaznemu pejza¿owi miejskiemu,
z góry skazana na przegran¹. Repetycja lejtmotywu nadaje tekstowi bardziej
jednolity kszta³t, upodabnia go do fugi, podkreœlaj¹c wariacyjny charakter poja-
wiaj¹cych siê w nim opozycji, co mog³oby stanowiæ przedmiot odrêbnego, bar-
dzo rozleg³ego studium.
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Jednym z takich powtarzaj¹cych siê w ró¿nych wersjach problemów jest
niew¹tpliwie kwestia wrodzonego charakteru Rosjanina, jego melancholia,
z³o¿one dylematy codziennej duchowej egzystencji, przeciwstawione ³atwemu
i nieskomplikowanemu ¿yciu cz³owieka na Zachodzie, kieruj¹cego siê w g³ów-
nej mierze potrzebami cia³a, przede wszystkim ¿o³¹dka. Zdaniem badaczy, ob-
razom Rosji radzieckiej, wyidealizowanym przez kulturê oficjaln¹, Jerofiejew
przeciwstawia nie tylko groteskowy obraz kraju alkoholików, ale równie¿ nie
rozumiej¹cy podstawowych wzorów moralnych, pragmatyczny Zachód i mar-
noœæ œwiata ludzi nienasyconych7. Trawestacja i parodia zastosowane w tekœcie
Moskwa – Pietuszki jako podstawowe ujêcia stylistyczne obna¿aj¹ nêdzê ludz-
kiej egzystencji, mizeriê sprofanowanej kultury, tak wschodniej, jak i zachod-
niej8. Przestrzeñ Kremla pozbawiona jest perspektywy metafizycznej, jest ele-
mentem postmodernistycznej przestrzeni wielkomiejskiej, od której odwróci³
siê Bóg.

Åñëè Îí íàâñåãäà ïîêèíóë çåìëþ, íî âèäèò êàæäîãî èç íàñ, ÿ çíàþ, ÷òî â ýòó ñòîðîíó Îí

íè ðàçó è íå âçãëÿíóë. A åñëè Îí íèêîãäà ìîåé çåìëè íå ïîêèäàë, åñëè âñþ åå èñõîäèë

áîñîé è â ðàáñêîì âèäå, – Îí îáîãíóë ìåñòî è ïðîøåë ñòîðîíîé.

Moskwa w utworze Jerofiejewa to miejsce wyobcowania cz³owieka, to pu-
stynia, gdzie trzeba samotnie zmagaæ siê z pustk¹ duchow¹. Niewiele lepiej,
a mo¿e raczej gorzej jest na Zachodzie. „À èòàëüÿíöû íå ïîíèìàþò, ñìåþòñÿ,

ïàëüöàìè íà ìåíÿ ïîêàçóþò: Ñìîòðèòå-êà, Åðîôååâ îïÿòü õîäèò, êàê ïîå-

áàííûé”. Ciekawoœci intelektualnej g³ównego bohatera w czasie jego wirtual-
nej podró¿y do W³och nie mo¿na zaspokoiæ, nie ma ju¿ bowiem dziedzictwa
kulturowego w postaci znanych na ca³ym œwiecie Pompei, Herkulanum czy We-
zuwiusza, nikt nie dba o zabytki i nic o nich nie wie. Wieniczka pomiatany i od-
sy³any z miejsca na miejsce porzuca W³ochy, by udaæ siê do Francji i kszta³ciæ
siê na Sorbonie. Wkrótce jednak wychodzi na jaw, ¿e „samorosn¹cy Logos” zo-
staje obwo³any przez rektora ba³wanem i wyrzucony z Sorbony, a dalsze obser-
wacje Francuzów doprowadzaj¹ do konkluzji, ¿e mi³oœæ trafi³a w tym kraju do
rynsztoka, bowiem obywatele Francji spêdzaj¹ czas g³ównie w burdelach lub na
jedzeniu kasztanów. Nieporozumieniem okaza³ siê tak¿e napisany przez Wieni-
czkê esej na temat mi³oœci czy próba zdobycia pracy w British Museum, w któ-
rym Sir Kombi Nator nie anga¿uje bohatera z powodu nieodpowiednich spodni
i nieœwie¿ych skarpetek. Rzeczywistoœci¹ Wschodu i Zachodu rz¹dz¹ wiêc
przede wszystkim pozory, kultura nie jest ju¿ skarbnic¹ wartoœci, utraci³a swój
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„wymiar pionowy”, jest atrap¹, martwym tworem. Œwiat w ujêciu Wieniczki Je-
rofiejewa jest zatem odzwierciedleniem zagubienia dzisiejszego cz³owieka, któ-
ry zapomnia³ o formacji duchowej przyt³oczony chaosem nat³oku informacji.

Mimo ¿e rzeczywistoœæ uleg³a deformacji i utraci³a swoj¹ g³êbiê, bohater
utworu Moskwa – Pietuszki nie przestaje poszukiwaæ sensu egzystencji, wydaje
siê, ¿e próbuje znaleŸæ i okreœliæ zespó³ niezmiennych wartoœci, które stanowiæ
bêd¹ swego rodzaju szkielet, sta³y punkt odniesienia niezale¿nie od jego stanu
zamroczenia. Okie³znaniu przelewaj¹cej siê realnoœci s³u¿y zachowanie znane
z tekstów wykorzystuj¹cych poetykê folkloru, opieraj¹c¹ siê na powtórzeniach
rzeczy ju¿ znanych, przy czym rzeczy nowe, niezgodne z oczekiwaniami trakto-
wane s¹ jako z³e, irytuj¹ce. W kontekst ten wpisuje siê miêdzy innymi d¹¿enie
bohatera do symetryzacji œwiata, jego specyficznego uporz¹dkowania, przeja-
wiaj¹ce siê chocia¿by w nawi¹zuj¹cym do ludowoœci dwuaspektowym sposobie
myœlenia, zakotwiczonym wokó³ Moskwy i Pietuszek, obserwacji Zachodu zo-
rientowanej na podzia³ zjawisk na rosyjskie i nie-rosyjskie czy te¿ doszukiwa-
nie siê podobieñstw i ró¿nic miêdzy pasa¿erami. Upojenie alkoholowe Wienicz-
ki sprzyja komplementarnej wizualizacji wspó³towarzyszy podró¿y, powsta³y
w umyœle bohatera obraz to wrêcz zestawienie fizycznych i psychologicznych
analogii miêdzy zupe³nie obcymi osobami:

Î÷åíü ñòðàííûå ëþäè ýòè äâîå: îí è îíà. Îíè ñèäÿò ïî ðàçíûì ñòîðîíàì âàãîíà,

ó ïðîòèâîïîëîæíûõ îêîí, è ÿâíî íåçíàêîìû äðóã ñ äðóãîì. Íî ïðè âñåì òîì – äî

ñòðàííîñòè ïîõîæè: îí â æàêåòêå, è îíà – â æàêåòêå; îí â êîðè÷íåâîì áåðåòå è ïðè óñàõ,

è îíà – ïðè óñàõ è â êîðè÷íåâîì áåðåòå.

È â ïåðåäè òî æå ñàìîå, ñòðàííûõ òîëüêî äâîå: äåäóøêà è âíó÷åê. Âíó÷åê íà äâå ãîëîâû

äëèííåå äåäóøêè è îò ðîæäåíèÿ ñëàáîóìåí. Äåäóøêà – íà äâå ãîëîâû êîðî÷å, íî

ñëàáîóìåí òîæå.

Bior¹c pod uwagê chaos wielopoziomowych alkoholowych wynurzeñ Wieni-
czki precyzja powy¿szego opisu mo¿e byæ dla czytelnika zaskakuj¹ca. Warto
wzi¹æ pod uwagê równie¿ fakt, ¿e poci¹gowym opowieœciom bohatera przys³u-
chuj¹ siê zawsze pasa¿erowie, pytania których motywuj¹ i uzasadniaj¹ dalszy
ci¹g opowiadania, audytorium to jakby filar, niezbêdny element ujêcia i po-
twierdzenie jego sensu, gdy brakuje s³uchaczy bohater skazany jest na dialog
z istotami pozaziemskimi, co przez odbiorcê mo¿e byæ odczytane jako zapo-
wiedŸ œmierci Wieniczki.

Charakterystyczne dla utworu mieszanie i przenikanie siê ró¿norodnych kate-
gorii, które uznaæ mo¿na za narzêdzie konstruowania patetycznej kompozycji
obserwujemy tak¿e w dygresji o podró¿y na Zachód, w której punktem odnie-
sienia wszelkich spostrze¿eñ pozostaje niezmiennie Rosja, Rosja sentymentalna
i przytulna, gdzie cz³owiek jest szanowany i rozumiany. Œwiat Wieniczki to
œwiat, w którym „ïî îäíó ñòîðîíó ãðàíèöû ãîâîðÿò íà ðóññêîì è áîëüøå
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ïüþò, à ïî äðóãóþ – ìåíüøå ïüþò è ãîâîðÿò íà íåðóññêîì...” Rosjanin na
Zachodzie to cz³owiek zdesperowany, umieraj¹cy od nadmiaru wewnêtrznych
sprzecznoœci, popadaj¹cy w rozpacz i targany w¹tpliwoœciami. Pocz¹tkowo,
Wieniczka pok³ada du¿e nadzieje w kulturze zachodniej, wynosi na piedesta³
tamtejsze instytucje, pouczaj¹c siê w duchu:

[...] ýòî âñå-òàêè íå Õðàïóíîâî, à Ñîðáîííà, íàäî ñêàçàòü ÷òî-íèáóäü óìíîå,

Ñòûäèñü. Òû â Ïàðèæå, à íå â Õðàïóíîâå. Çàäàé èì ëó÷øå ñîöèàëüíûå âîïðîñû, ñàìûå

ìó÷èòåëüíûå âîïðîñû.

Okazuje siê jednak, ¿e oczekiwania bohatera nie mog¹ byæ spe³nione, mamy
tutaj do czynienia ze œwiadomym oscylowaniem miêdzy dwoma skrajnoœciami:
apoteoz¹ Zachodu i jego totalnym zwulgaryzowaniem, co w efekcie stwarza
pewn¹ nieprzewidywalnoœæ, mo¿e byæ odbierane jako zabawa z oczekiwaniami
czytelnika. Konglomerat dwóch z pozoru tylko przeciwstawnych typów zacho-
wañ – rosyjskiego i nierosyjskiego – buduje tutaj wra¿enie komizmu niedorze-
cznoœci, skrupulatnie programuj¹c reakcje odbiorcy, co, pos³uguj¹c siê jêzykiem
Siergieja Eisensteina, nazwaæ by mo¿na jego (tj. odbiorcy) „porwaniem emo-
cjonalnym”.

Metaforycznie mo¿na by rzec, ¿e temperaturê ekstatycznego uniesienia pod-
nosi równie¿ samo zjawisko pijañstwa Wieniczki, jeœli potraktowaæ je jako spo-
sób przechodzenia do transcendencji. Jak pisze cytowany ju¿ wczeœniej Andrzej
Dudek, picie alkoholu przez bohatera mo¿na skojarzyæ z czymœ na kszta³t mi-
steriów dionizyjskich, pozwalaj¹cych oderwaæ siê duszy od cia³a i zjednoczyæ
z bytami niematerialnymi9. „Spirytus by³by wiêc tutaj zarówno homonimem,
jak i synonimem ducha uto¿samianego z po¿¹danym napojem”10. Pijackie szale-
ñstwo odczytywaæ mo¿na tak¿e jako metodê obrony w³asnej to¿samoœci przez
bohatera, staj¹cego w obliczu pod³ej rzeczywistoœci komunistycznej i obcego
œwiata Zachodu, gdzie materia og³osi³a swój triumf. Pogr¹¿aj¹c siê w alkoholo-
wej u³udzie Wieniczka tworzy sobie rzeczywistoœæ zastêpcz¹, now¹ religiê,
w której Bóg jest obojêtny i u³omny, nie s³yszy jego wo³añ11. Moskiewskie
piek³o staje siê w koñcu œwiadkiem jego œmierci, choæ obraz tego krañcowego
ludzkiego doœwiadczenia sprawia wra¿enie, ¿e bohater unosi siê nad swoim
cia³em i nadal ¿yje w jakiejœ wirtualnej rzeczywistoœci, fizyczny ból nie uwolni³
go od mêki duchowej. Znajduj¹c siê w stanie owego zawieszenia przypomina
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sobie literê „JU”, symbol nieosi¹galnych Pietuszek, znak têsknoty za najwy-
¿szymi wartoœciami.

W tej ostatniej scenie uderza nie tylko zaskakuj¹ce fabularne zakoñczenie
akcji, ale równie¿ zast¹pienie dominuj¹cego w utworze planu ogólnego przez
zbli¿enia buduj¹ce emocjonalne napiêcie fina³u oraz czêste zmiany punktów wi-
dzenia. Atmosferê œmierci przygotowuje tragiczna wizja martwego kad³uba
z dymi¹cym niedopa³kiem w pó³otwartych ustach, skontrastowana ze œmiechem
dzieci i anio³ów. Uwagê wirtualnego odbiorcy zwraca nastêpnie zatrzymanie
wirtualnej kamery na trzymanych w rêkach potencjalnych zabójców butach,
wyci¹ganie z kieszeni ogromnego szyd³a z drewnian¹ rêkojeœci¹ czy wreszcie
wbijanie go w samo gard³o i zbli¿enie na oczy konaj¹cego. Obserwujemy tutaj
wyraŸne zwolnienie akcji, kumulowanie napiêcia poprzez koncentracjê na fizjo-
logicznych niemal szczegó³ach, co wp³ywa na nastawienie emocjonalne czytel-
nika, motywuje go i zmusza do wiêkszego zaanga¿owania w proces odbioru
dzie³a. Mo¿na powiedzieæ te¿, ¿e wymowa ostatniej sceny przypieczêtowuje
niejako ostatecznie pesymistyczny wydŸwiêk utworu Moskwa – Pietuszki, spra-
wia, ¿e powstaj¹ca w umyœle odbiorcy triada skojarzeñ rzeczywistoœci Wienicz-
ki z piek³em, czyœæcem i rajem wyraŸnie wskazuje na dominacjê tego pierwsze-
go obrazu. Miarowoœæ jazdy poci¹giem, uto¿samianej przez niektórych badaczy
z przebywaniem w czyœæcu, ka¿e zastanowiæ siê tak¿e w tym miejscu nad kwe-
sti¹ rytmizacji filmowo-literackich ujêæ w dziele Jerofiejewa12. Wydaje siê, ¿e
autor pos³uguje siê tutaj kadrami o podobnej d³ugoœci, wyznaczanymi przez
porz¹dek stacji, do których dociera poci¹g. Mo¿na zwróciæ uwagê równie¿ na
zarysowuj¹cy siê paralelizm miêdzy zmian¹ kadrów a cyklicznoœci¹ rytualnego
picia Wieniczki, s³u¿¹cy niejednokrotnie przejœciom miêdzy ró¿nymi stanami
wewnêtrznymi bohatera.

Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, warto zauwa¿yæ, ¿e dominant¹ w per-
cepcji utworu Moskwa – Pietuszki zdaje siê byæ nieustanne balansowanie po-
miêdzy przeciwnoœciami, niszczenie, by za chwilê zbudowaæ now¹ wartoœæ,
paradoksalne odwracanie i zaprzeczanie œwiêtoœci. Operowanie w tekœcie
pauz¹, nag³ymi zmianami tematu czy punktu widzenia wirtualnej kamery od-
biorcy, skokami pomiêdzy kategoriami jakoœciowymi w postaci zamiany tragiz-
mu przez komizm, absurdu przez konkret ¿yciowej rutyny czy powtarzalnoœæ
lejtmotywu wskazuj¹ na absurdalnoœæ ponowoczesnego œwiata, w którym osa-
motniona jednostka skazana jest na rytualizacjê prze¿yæ, poszukiwanie alterna-
tywy w postaci innej, wykreowanej przez siebie rzeczywistoœci duchowej.
Charakterystyczne dla postmodernizmu odwrócenie wektorów niskiego i wyso-
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kiego, fragmentaryzacja tekstu ujawniaj¹ca nieprzerwan¹ wielopoziomow¹ grê
z emocjonalnym nastawieniem odbiorcy, szydzenie ze œwiêtoœci za pomoc¹ ki-
czu i banalnych stereotypów prowadz¹ do smutnego wniosku, ¿e cz³owiek
w œwiecie Wieniczki skazany jest na poziom¹, owadopodobn¹ egzystencjê, bo-
wiem aspekt wertykalny kultury, wartoœci takie jak œwiêtoœæ, mi³oœæ, bliskoœæ
drugiego cz³owieka s¹ na ziemi nieosi¹galne13.

Summary

Beata Waligórska-OlejniczakEast contra West. Complementary Oppositions in the Process of Perception of VenedictErofeev�s Moskva � Petushki
The focus of the analysis is the issue of complementary oppositions functioning in the percep-

tion of Moskva-Petushki by Venedict Erofeev. The tool utilised in this process appears to be Ser-
gei Eisenstein�s theory of ecstasy, which turns our attention to the problem of montage of literary
frames, the length of scenes and the emotional atmosphere of the discussed work of art. The stu-
dies focused on these parametres allow to discover the pulsating dynamics of binary oppositions
existing in the structure of the poem, among which the key issue is the dialogue of the mentality
of the East and the West. The collage reality of Venichka becomes also the subject of the discus-
sion related to the identity of the human being today and the role of culture as the medium revea-
ling the change of the relationship between sacrum and profanum. The new position of the low
and the high vectors also motivates the reader to consider the problem of stereotype thinking,
which today constitutes one of the most relevant issues in the field of comparative literary and cu-
ltural studies both in the East and in the West.
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