
Michai∏

Michai∏, najm∏odszy syn Fainy i Ludwika, mia∏ byç dziewczynkà. Faina
mia∏a ju˝ czterech synów, i tylko jednà córk´, wi´c postanowi∏a, ˝e ju˝
najwy˝sza pora na nast´pnà dziewczynk´. Ale wola Fainy nigdy nie liczy-
∏a si´ specjalnie z rzeczywistoÊcià, nie bardzo wi´c przyj´∏a do wiadomo-
Êci fakt, i˝ urodzi∏ si´ jeszcze jeden ch∏opiec. Rezultat by∏ taki, ˝e, je˝eli
wierzyç Êwiadectwu jego starszego brata, Nicolasa, przez jakiÊ czas trak-
towa∏a go jak dziewczynk´ i ubiera∏a w dziewcz´ce sukienki. Chocia˝ nie
mog∏o to trwaç d∏ugo, pozostawi∏o, jak si´ zdaje, trwa∏y Êlad na charak-
terze Michai∏a. 

Michai∏ zaczà∏ od tego, ˝e zbuntowa∏ si´ przeciwko matce i rodzinie.
Ich stosunki nigdy ju˝ potem nie by∏y zbyt harmonijne.

„Wyrasta∏em – napisze po latach w swoich «Wspomnieniach» – w Êro-
dowisku petersburskiej inteligencji, podlegajàcej wówczas rozmaitym
wp∏ywom i obawom”.

WÊród przyjació∏ ojca by∏o wiele ówczesnych s∏aw, gwiazd liberalnego
ruchu inteligenckiego, jak poeta i filozof W∏adimir So∏owiow (ojciec
chrzestny jego brata, Nicolasa), historyk literatury Aleksander Niko∏aje-
wicz Pypin czy te˝ historyk Michai∏ Stasjulewicz, wydawca „Wiestnika
Jewropy” i ojciec chrzestny Michai∏a. Redaktor traktowa∏ powa˝nie swo-
je obowiàzki ojca chrzestnego.

„Cztery razy do roku – opisuje S∏onimski – w moje urodziny, imieniny,
na Wielkanoc i na Bo˝e Narodzenie wczesnym rankiem pojawia∏ si´ u nas
pos∏aniec w liberii, z prezentem od Stasjulewicza. Potem prowadzono
mnie do chrzestnego, który, podobnie jak i my, mieszka∏ na Wyspie Wasi-
liewskiej. Malutki, zasuszony staruszek i jego siwiutka ˝ona pokazywali mi
zawsze te same ptaki w sztucznym lesie pod szklanà kopu∏à. Barwne ptaki
lata∏y i Êpiewa∏y, i w mojej pami´ci na∏o˝y∏y si´ na barwne witra˝e
w drzwiach wiodàcych do drukarni Stasjulewicza”.

Micha∏ uczy∏ si´ w IV klasycznym gimnazjum w Petersburgu.
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„Czasy by∏y paskudne – reakcja na rok 1905. Grupa
gimnazjalistów utworzy∏a «kó∏ko samobójców». Troje
cz∏onków kó∏ka postanowi∏o skoƒczyç ze sobà tego samego

dnia i o tej samej godzinie. Jeden z nich
spe∏ni∏ ten zamiar, drugi przestraszy∏ si´
i wyzna∏ wszystko rodzicom, a trzeciego
sam wyciàga∏em z p´tli”.

Ten trzeci to by∏ starszy brat Micha-
i∏a, Nicolas. 

„Okropnie wÊciek∏y, uderzy∏em go
w twarz. Mia∏em wtedy trzynaÊcie lat.
On – szesnaÊcie. W zesz∏ym roku, po
tylu latach, podzi´kowa∏ mi... za to, ˝e
nie pozwoli∏em mu si´ powiesiç.
«Chcia∏em zwróciç na siebie uwag´» –
wyjaÊni∏. Przera˝enie, jakie mnie ogar-
n´∏o na widok dyndajàcego pod sufi-
tem zwolennika modnych wówczas na-
strojów dekadenckich, odstr´czy∏o

mnie na zawsze od wszelkiego rodzaju dekadentyzmu”.
Na ten okres przypada inne jeszcze traumatyczne prze-

˝ycie, o którym opowiada w jednym z wywiadów:
– Do dwunastego roku ˝ycia – wyzna∏ dziennikarzowi,

Romanowi Gulowi – nie wiedzia∏em, ˝e jestem ˚ydem. By-
liÊmy karmieni ró˝nymi bajkami, które mia∏y udowodniç, ˝e
jesteÊmy echt Rosjanami, a linia naszych przodków si´ga pra-
wie za∏o˝ycieli paƒstwa rosyjskiego. WierzyliÊmy w to
wszystko. Lecz kiedy mia∏em jakieÊ dwanaÊcie lat, moja ciot-
ka, siostra matki, przyjecha∏a do Petersburga w odwiedziny.
Nigdy jej wczeÊniej nie widzia∏em, lecz zauwa˝y∏em, ˝e ma
charakterystyczne ˝ydowskie rysy. (...) Gdy powiedzia∏em
coÊ o tym, ˝e jesteÊmy czystej krwi Rosjanami, rozeÊmia∏a si´
na ca∏e gard∏o i nie bez z∏oÊliwej satysfakcji poinformowa∏a
mnie, ˝e jesteÊmy ˚ydami, tylko ochrzczonymi. By∏ to dla
mnie najstraszniejszy wstrzàs w ca∏ym ˝yciu.

Michai∏ pisze o ogromnym wp∏ywie, jaki wywiera∏ na
niego starszy o rok brat W∏adimir, który bezlitoÊnie wy-
Êmiewa∏ „pustos∏owie i egocentryzm niektórych warstw
rosyjskiej inteligencji”. „Nie na szkolnych lekcjach – wy-
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Rosyjski pisarz,
Michai∏ S∏onimski
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znaje – a od brata nauczy∏em si´ szacunku dla nauk Êcis∏ych: matema-
tyki, fizyki, in˝ynierii”. Da temu póêniej wyraz w swoim pisarstwie. Tym-
czasem jednak W∏adimir wyjecha∏ na leczenie do Davos, a Michai∏,
uniesiony m∏odzieƒczym buntem, pragnàc, jak pisze, „wyrwaç si´ z za-
mkni´tego petersburskiego kr´gu w szeroki Êwiat”, kiedy wybuch∏a
pierwsza wojna Êwiatowa, w styczniu 1915 roku zg∏osi∏ si´ na ochotnika
do wojska. Przeszed∏ z rozbità dywizjà przez ca∏à Polsk´, a˝ w koƒcu, ran-
ny, trafi∏ do szpitala. Armia sta∏a si´ dla niego jednak prawdziwà szko∏à,
która chowanego w cieplarnianych warunkach inteligenckiego syna za-
mieni∏a najpierw w nami´tnego zwolennika rewolucji, potem w radziec-
kiego pisarza, a w koƒcu... O swoich rozczarowaniach nawet w pisanych
ju˝ pod koniec ˝ycia „Wspomnieniach” nie powie ani s∏owa. Znane sà
jednak losy jego najbli˝szych przyjació∏, a czu∏oÊç i serdecznoÊç, z jakà
opisuje ich po latach, nie pozostawiajà wàtpliwoÊci co do postawy same-
go S∏onimskiego.

Na razie jest jednak rok 1915, odwrót z Polski to prawdziwa ucieczka.
W czasie tego panicznego odwrotu dotar∏y do niego po raz pierwszy s∏owa
Lenina o przekszta∏ceniu wojny imperialistycznej w wojn´ domowà. Lite-
ratura, ogromna wiedza ksià˝kowa nie pomaga∏y w znalezieniu wyjÊcia
z rzeczywistej sytuacji. „S∏owa Lenina to by∏a historia ˝ywa – napisze –
prawdziwe ˝ycie, czu∏o si´, ˝e zrodzi∏y si´ jako autentyczny komentarz do
wydarzeƒ, w których bra∏em udzia∏”. Zdaje si´, ˝e wtedy nie tylko on jeden
tak myÊla∏. Bunt i rewolucja porwa∏y wielu m∏odych ludzi, których charak-
tery kszta∏towa∏y si´ na przera˝ajàcych frontach pierwszej wojny Êwiatowej.
W lutym 1917 roku Michai∏ S∏onimski by∏ przydzielony do 6. batalionu sa-
perów i czeka∏ na przeniesienie do szko∏y oficerskiej.

Koszary 6. batalionu saperów mieÊci∏y si´ na ulicy Kirowa, niedaleko
koszar pu∏ku Wo∏yƒskiego, od którego zacz´∏a si´ rewolta garnizonu pe-
tersburskiego. Tak wi´c i saperzy, jako jedni z pierwszych, rankiem 27 lu-
tego (Rosja ciàgle jeszcze ˝y∏a wed∏ug starego kalendarza) wyszli na ulic´.
Szybko pokonano opór grupy oficerów, kilku, jak pisze Michai∏, zabito,
mi´dzy innymi dowódc´ batalionu, pu∏kownika Geringa. 

„Idàc ca∏à szerokoÊcià ulicy, ˝o∏nierze ruszyli w kierunku prospektu Li-
tiejnego, zatrzymywali tramwaje (...) rozbrajali napotkanych oficerów.
Idàcy ko∏o mnie m∏ody ch∏opak z pu∏ku Wo∏yƒskiego krzyknà∏, wymachu-
jàc r´kami niczym skrzyd∏ami: «Idziemy przed siebie, w nieznane!».

Jeszcze wczoraj wszystko by∏o zupe∏nie normalne, codzienne. A dzi-
siaj... szliÊmy przed siebie, w nieznane. Rozleg∏ si´ jakiÊ wystrza∏, to strze-
li∏ ˝andarm z posterunku przed szko∏à oficerskà. Wyrwano mu z ràk kara-
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