TEMATEM PRZEWODNIM KOLEJNEGO NUMERU «ZNACZEŃ» UCZYNILIŚMY POJĘCIE ROZPROSZENIA.
PRZYJRZYMY SIĘ WIĘC KILKU PRZYKŁADOM INTERESUJĄCYCH DEKOMPOZYCJI I PRZEWARTOŚCIOWAŃ.
OPRÓCZ TEGO NA ŁAMACH TRZECIEGO ZESZYTU ZAJMIEMY SIĘ M.IN. PROBLEMEM ŚWIADOMOŚCI
W KATEGORIACH TEORII KWANTOWEJ, NEUROFENOMENOLOGIĄ ORAZ ALTERNATE REALITY GAMES JAKO
GRAMI MARKETINGOWYMI... ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

W numerze m.in.:

WYWIAD Z PROF. TADEUSZEM BARTOSIEM
O ODWADZE OPUSZCZENIA STANU KAPŁAŃSKIEGO,
O HERMENEUTYCE I TEOLOGII,
O KONDYCJI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO >

WSPOMNIENIA ZDZISŁAWA NAJDERA
– DYREKTORA ROZGŁOŚNI POLSKIEJ
RADIA WOLNA EUROPA >

ROZMOWA Z WALDEMAREM KRZYSTKIEM
– O MAŁEJ MOSKWIE, TEATRZE TELEWIZJI
I WIELKICH PROJEKTACH REŻYSERSKICH >

KULTURA • KOMUNIKACJA • SPOŁECZEŃSTWO
PÓŁROCZNIK

ZNACZENIA < 1

Redakcja techniczna:
Mikołaj Wojtaszek

Projekt graficzny:
Paulina Zielona

Opracowanie komputerowe:
Paweł Wójcik

Zespół redakcyjny:
Andrzej Zawada (redaktor naczelny), Jacek Grębowiec (sekretarz redakcji)
Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Arkadiusz Lewicki, Leszek Pułka.

ISSN 1899-9670
Nakład 700 egz.

Adres redakcji:
„Znaczenia”, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski,
ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław. Poczta elektroniczna: redakcja@e-znaczenia.pl. Witryna internetowa: www.e-znaczenia.pl

Wydawca
Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
ul. T. Kościuszki 51A, 50-011 Wrocław, tel. 71 342 20 56, faks 71 341 32 04
oficyna@atut.ig.pl, www.atut.ig.pl

2

Spis treści
>> Od Redakcji  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
ODWAGA
>> Doktrynerstwo budzi Bestię. Z profesorem Tadeuszem Bartosiem, filozofem, teologiem
i byłym dominikaninem, rozmawiają Jacek Grębowiec i Jędrzej Morawiecki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
>> Marta Bernaś
„Przestępcy nie są odważni”. O „ekonomice” życia więziennego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
>> Dorota Majka-Rostek
Transgresyjny charakter „coming outu” .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
>> Arkadiusz Lewicki
Czy odwaga jest rodzaju męskiego?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37
>> W czarnej dziurze. Z Wojciechem Jagielskim – korespondentem,
dziennikarzem i publicystą – rozmawia Stanisław Bereś  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
>> Urszula Glensk
Odwaga bez granic – o afrykańskiej podróży Kazimierza Nowaka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  53
>> Grzegorz Adamczewski
Odwaga w imię prawdy. Działalność Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
DZIENNIKARSTWO
>> Zdzisław Najder
Ze wspomnień rzymskich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71
>> Jędrzej Morawiecki
Codzienność reportera w koncernie międzynarodowym (2). Wywiad ekskluzywny, system motywacji
i dysfunkcje ścieżki kariery  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79

ZNACZENIA < 3

>> Krzysztof Obremski
Toruńska „Gazeta Wyborcza” o TW. Szara strefa między informacją a manipulacją .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91
LITERATURA
>> Katarzyna Krajewska
Październik 1956 jako konstrukt literaturoznawczy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
>> Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz
Diarysta po drugiej stronie lustra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105
>> Paweł Nowaczek
„Cztery tysiące guzików”. Wilno 1812 – ekshumacja  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
>> Andrzej Zawada
Notes (1)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
KULTURA
>> Joanna Morawiecka
Poeta, kapral, przedsiębiorca. Dylematy współczesnego reżysera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129
>> „Prawie cały świat w zapyziałej Legnicy”. Z Waldemarem Krzystkiem, twórcą Małej Moskwy,
rozmawiają Beata Szady i Waldemar Mazur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
AKTUALNOŚCI
>> Karina Cicha
Krzyk Miasta bez Głosu (Antena, reż. Esteban Sapir)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
>> Jarosław Petrowicz
Odczuwać mądrze (A. Zawada, Pochwała prowincji)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
>> Jacek Grębowiec
Niemcy w jednym z krzywych zwierciadeł PRL
(M. Miodek, Niemcy. Publicystyczny obraz w „Pionierze”/„Słowie Polskim” 1945-1989)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
>> Katarzyna Konarska
Forum Środkowoeuropejskie 2008. Drezno, Wrocław, Lwów – historia i przyszłość  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  157
Noty o autorach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161

4

Od Redakcji
Odwaga jest przewodnim tematem obecnego, drugiego zeszytu „Znaczeń”. Nasi autorzy próbują przedstawić kilka jej współczesnych konkretyzacji. Profesor Tadeusz Bartoś, znany teolog
i filozof, dominikanin, który zdecydował się na porzucenie wcześniej wybranej drogi, opowiada o obiektywnych, wynikających
z instytucjonalnych aspektów polskiego katolicyzmu, przesłankach swojej decyzji, godnej podziwu i głębokiej refleksji.
Marta Bernaś racjonalnie podważa potoczny mit „charakterniaka”, roli niezłomnego więźnia i rzekomo stojącego za tą rolą
środowiskowego systemu wartości. Dorota Majka-Rostek pisze
o obserwowanych współcześnie mechanizmach coming outu
jako o znamiennej demonstracji odwagi osobistej. Arkadiusz
Lewicki analizuje przemiany stereotypu odwagi przypisywanego tradycyjnie społecznej roli mężczyzny.
Odwaga światopoglądowa nie może nie być zarazem odwagą społeczną, odwaga społeczna bywa konsekwencją i wariantem odwagi obyczajowej. Odwaga jest warunkiem sine qua
non poznania, poznanie nie jest możliwe bez odwagi egzystencjalnej, która pokonać musi lęk przed wykluczeniem, samotnością, głodem, chorobą, zagrożeniem życia.
Zachęcamy więc także do lektury interesującego szkicu Urszuli Glensk, przedstawiającego zapomnianego klasyka polskiego reportażu, Kazimierza Nowaka, który w latach trzydziestych XX wieku odbył niezwykłą podróż „rowerem i pieszo” po
Afryce, stając się pod wieloma względami reporterem-pisarzem-podróżnikiem w swym pojmowaniu roli sprawozdawcy ogromnie przypominającym późniejszą postawę „tłumacza
kultur” i dokonania Ryszarda Kapuścińskiego.
Grzegorz Adamczewski przedstawia obserwacje z pracy
Radia Wolna Europa, które w powszechnym polskim odbiorze było synonimem odwagi w głoszeniu wolnego słowa. Temat to godzien przypomnienia, dlatego na łamach drugiego

zeszytu „Znaczeń” czytelnik będzie mógł zapoznać się również
ze wspomnieniami Zdzisława Najdera. Ten znakomity conradysta, pisarz i dziennikarz prezentuje fragmenty osobistej relacji
ze swych niejednokrotnie zawiłych i budzących zrozumiałe zaciekawienie prac i działań jako dyrektora Rozgłośni Polskiej tegoż Radia Wolna Europa w latach osiemdziesiątych.
Na uwagę zasługuje obszerny wywiad Stanisław Beresia
z Wojciechem Jagielskim, w którym refleksje o książkach znanego korespondenta i dziennikarza przeplatają się z ciekawymi diagnozami dotyczącymi skomplikowanej sytuacji politycznej w Iraku, Afganistanie i Czeczenii.
O nieznanym i tragicznym epizodzie kampanii napoleońskiej, o którym trudno nie myśleć jako o gorzkim epilogu XII
księgi Pana Tadeusza, fascynująco opowiada w swym detektywistycznym reportażu historycznym Paweł Nowaczek. Autorowi udało się odtworzyć atmosferę „owego roku” dzięki wyjątkowej znajomości realiów i dziennikarskiej dociekliwości, tak iż
ostatecznie czytelnik na odległe wydarzenia spogląda niejako
od wewnątrz.
Przy obieraniu cebuli, głośna nie tak dawno temu autobiografia Güntera Grassa, również stwarza, w analizie Andrzeja Zawady, zastanawiający punkt wyjścia do refleksji o odwadze literackiej. Do inaugurującego stałą obecność na łamach
„Znaczeń” pierwszego Notesu Zawady można sięgnąć nie tylko
z powodu kontrowersyjnych wyznań Grassa. Notes to rubryka
mająca dawać upust „nałogowi sporządzania notatek” z rozmaitych lektur. W pierwszym odcinku przeczytamy także uwagi
o twórczości Imre Kertésza, Wiesława Myśliwskiego, Martina
Pollaka.
O artystycznej odwadze wyjścia poza aktualny stereotyp
narodowy i potoczny idiom polityczny, a także o przezwyciężaniu dyktatu estetycznego konwenansu, opowiada Waldemar
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Krzystek, autor głośnego ostatnio filmu Mała Moskwa. W obszernym wywiadzie, którego udzielił „Znaczeniom”, nie brakuje
zatem ciekawych wątków wykraczających poza uhonorowany
nagrodami obraz.
W drugim numerze czytelnik odnajdzie również inne interesujące szkice o współczesnym dziennikarstwie (Jędrzej Mora-
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wiecki, Krzysztof Obremski), literaturze (Katarzyna Krajewska,
Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz), kinie (Joanna Morawiecka).
Zeszyt zamykamy działem aktualności, w którym oprócz recenzji zamierzamy publikować relacje z ważnych wydarzeń kulturalnych, naukowych i artystycznych.

odwaga
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prof. Tadeusz Bartoś

Doktrynerstwo budzi Bestię
Rozmowa z profesorem Tadeuszem Bartosiem – filozofem, teologiem i byłym dominikaninem
Jacek Grębowiec, Jędrzej Morawiecki

>>Jacek Grębowiec: Czy opuszczenie stanu kapłańskiego wymagało od Pana odwagi?
>>Tadeusz Bartoś: Biorąc pod uwagę opinię publiczną i szerzej: opinię społeczną – na pewno tak. Bo z tą opinią trzeba się
zmierzyć. Do tego dochodzi jeszcze radykalna zmiana stylu życia, zmiana środowiska...
>>Jacek Grębowiec: Czy taka decyzja jest nadal stygmatyzująca?
>>Tadeusz Bartoś: Biskup Józef Życiński mówi, że jestem Judaszem, świat kościelny w dużej mierze przejawia wobec mnie
ostracyzm. Jeżeli podczas jakiegoś wydarzenia obecny jest
Bartoś, to mało który duchowny się tam pojawi. Często księża
otrzymują nawet w takiej sytuacji zakaz uczestnictwa.
>>Jędrzej Morawiecki: Czy Pan się z tym liczył, kiedy podejmował Pan decyzję o wyjściu z zakonu?
>>T.B.: Ależ ja wtedy nie analizowałem, co się może ze mną wydarzyć. Nie, nie to było przedmiotem moich rozważań. Zresztą... To, co się dzieje ze mną teraz, nie jest niczym nowym. Ja
podlegałem ostracyzmowi już wcześniej z powodu tego,
o czym pisałem. To była między innymi przyczyna mojego wystąpienia z zakonu. W świecie silnej wrogości można żyć miesiąc, dwa. Ale po kilku latach to się „rzuca na mózg”.
>>J.G.: A czy to odważne wypowiadanie się w trudnych dla
Kościoła sprawach – kiedy był Pan jeszcze zakonnikiem – po-

wodowało konieczność stosowania peryfraz, eufemizmów,
które dla pisarza, myśliciela mogą stać się nieznośne?
>>T.B.: W PRL-u rozwinęła się cała sztuka mowy aluzyjnej. Mistrzem był Kisiel. Stosowanie takiego stylu nie stanowi problemu. Gorsza sytuacja komunikacyjna to pustosłowie: wtedy nie
chcąc powiedzieć niczego, wypowiadamy bezużyteczne frazesy. Albo mówimy jedną trzecią tego, co wiemy. W takiej sytuacji
łatwo mogą znaleźć się duchowni. Ja się wyłamałem, stąd kłopoty. Chciałem mówić, co myślę: nie w sposób obelżywy, raczej życzliwy, ale jednocześnie krytyczny. Mojej postawy nie
można było jednak zaakceptować, bo była ona wyłamaniem
się z grupy.
W świecie duchownych istnieje zjawisko, które – zachowując wszelkie proporcje – możemy nazwać omertą – zmową milczenia. Są sprawy, o których – dla ochrony własnych interesów
– nie mówi się publicznie. To naturalne, tak dzieje się w przypadku wielu grup zawodowych. Ale łatwo można zbliżyć się
do granicy, za którą nie da się już niczego wypowiedzieć samodzielnie. Kościół katolicki boryka się z problemem wolności słowa i wolności myślenia. Od kilkuset lat ortodoksyjność,
prawowierność, pełna przynależność, właściwy sposób bycia
– wszystko to zostało sprowadzone do wypowiadania deklaracji. Tak jest i teraz: zawsze, kiedy zaczynamy mówić, musimy się
deklarować. To wystarcza, by być w porządku.
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Najbardziej wymownym wykwitem tego zjawiska była słynna przysięga antymodernistyczna, jaką musiał do Soboru Watykańskiego II podpisywać każdy duchowny, który miał nauczać. Odnajdujemy w niej całe frazy o tym, co wolno myśleć,
a czego należy się wystrzegać, odrzuca się teorię ewolucji dogmatów, przestrzega się przed uprawianiem historii, jeśli prowadzi ono do wniosków innych niż tradycyjnie przyjęte... I czy
duchowny myśli tak naprawdę, czy nie – to nie ma znaczenia.
Natomiast deklarowane poglądy i rozumienie świata są egzekwowane prawnie. To zabija ducha religijnego, którego żywiołem jest autentyczne doświadczenie. Ostatnio lefebrystycznemu biskupowi Richardowi Williamsonowi polecono nie myśleć
w sprawie Holocaustu tak, jak myśli. No i on teraz się zastanawia, czy tak myśleć, czy nie myśleć. Dostał polecenie dyscyplinarne! To jest pomylenie autorytetu epistemicznego (tego, co
wiemy) z deontycznym autorytetem władzy. Czy szef zakładu
badawczego mógłby polecić pracownikowi zmienić poglądy
w sprawach naukowych? Może go pytać o uzasadnienia, ale
nie wydawać polecenie myślenia. Bo wtedy wkraczamy w Matrix.
>>J.G.: Czy zatem wszystko, co powie kapłan, musi być deklaracją? Czy nic nie może być spekulacją? Czy spekulowanie
jest zabronione albo niemile widziane?
>>T.B.: To, co mówię, opisuje pewne zjawisko, które wyraźnie
dominuje, nie mówię jednak „wszystko”. Spekulować można,
ale w ramach wcześniej przyjętych założeń: punkt dojścia nie
różni się od punktu wyjścia – to zabija myśl żywą. Rozmawiamy
ciągle o kontekście polskim. Nasz katolicyzm jest szczególny,
bo pozostawia jednostce wyjątkowo mało wolności myślenia.
Trudno odnaleźć taki typ myślenia gdziekolwiek indziej w Europie. Może jeszcze we Włoszech? Nie wiem. Ale to niewiele
ma wspólnego z ogólnym obrazem chrześcijaństwa: ani na naszym kontynencie, ani w Ameryce Południowej, ani w Stanach
Zjednoczonych. Sprowadzanie jednostki do niebytu to nasza
regionalna specyfika – postsowiecka przypadłość.
W innych społeczeństwach, nawet gdy prawo kanoniczne w Kościele katolickim ogranicza podmiotowość, praktyka bywa inna, rozwijane są zalążki zmian Soboru Watykańskiego II: aktywność, podmiotowość świecka, obecność
w poszczególnych radach. Zmniejszono również samowystarczalność duchownych, którzy nie są już jedyną instytucją
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w parafii. U nas zaś parafia to proboszcz. „Ja to naród, naród to
ja”. Dlatego właśnie, gdybym chciał opublikować swoją książkę w Anglii, wszyscy ziewaliby podczas lektury, bo dla nich to,
jak podejrzewam, dosyć banalne. Anglik przeczyta moją analizę krytyczną Jana Pawła II i nazwie ją umiarkowaną, raczej
konserwatywną, stonowaną. Przecież ja nawet nie krytykuję!
Ja się tam zastanawiam, dlaczego poszczególni teologowie
byli odwoływani ze stanowisk. U nas jednak tę książkę demonizuje się. Odbiera się ją jako atak na papieża, bez czytania –
tylko po samym tytule.
>>J.M.: Dlaczego w takim razie nie zdecydował się Pan na to,
by w ramach Kościoła przesunąć się w obręb rzeczywistości
społecznej, którą nazywa Pan bardziej wolną i postępową?
Dlaczego nie wyjechał Pan na przykład do Anglii? Czy oznacza to, że rzeczywistość polska jest dla Pana istotniejsza niż
kościelna?
>>T.B.: Miałbym emigrować? A co ja bym tam robił? Nie mam
tam pracy. Przecież to byłaby ucieczka: mam problemy, więc
wyjeżdżam.
>>J.M.: A nie proponowano Panu takiego rozwiązania?
>>T.B.: Proponowano. Mówili, żebym wyjechał, odpoczął sobie
rok czy dwa lata.
>>J.G.: To się działo, kiedy był Pan jeszcze w zakonie?
>>T.B.: Kiedy zgłosiłem, że odchodzę.
>>J.M.: Rozumiem, że przynajmniej część mechanizmów,
o których mówimy, wiąże się z uruchamianiem nieformalnych sankcji i stosowaniem reguł niepisanych. Czy możemy
spróbować zbudować klarowny obraz świata, po którym się
Pan poruszał? Czy jesteśmy w stanie określić, co duchowny czynić może, czego zaś nie? Czy da się wytyczyć granicę
pomiędzy wolnością osobistą a przestrzenią oddania, podległości, podporządkowania się systemowi w imię dobra
wspólnoty?
>>T.B.: Te granice nie są wypowiedziane. Większość członków
grupy nie mówi więc po prostu niczego. A jeżeli duchowny napisze coś kontrowersyjnego, to zastanawia się od razu, jak zareaguje jego przełożony. I nie wiadomo nigdy, czy biskup wyrazi
tylko zdziwienie, czy też wymierzy mu karę. Niestety – analiza mechanizmów władzy wskazuje, że utrzymywanie w stanie
permanentnej niepewności jest świetnym czynnikiem wzmacniającym kontrolę.

>>J.M.: No tak, w teorii mediów mówi się, że autocenzura jest
znacznie skuteczniejsza niż cenzura zinstytucjonalizowana...
>>T.B.: O to to właśnie! Mamy do czynienia z autocenzurą niezwykle skuteczną.
>>J.M.: A Pan też to czuł? Odnajdywał Pan w sobie te mechanizmy autocenzury?
>>T.B.: Ja przecież tej presji podlegałem! Kiedy zacząłem o tym
myśleć, analizować to, co dzieje się we mnie i wokół mnie, to
stanąłem przed wyborem: poddawać się autocenzurze albo
dalej pisać to, co myślę. Moje pierwsze artykuły dotyczące autonomiczności sumienia szokowały. A pisałem o tym, na czym
się znam, analizowałem teksty Tomasza z Akwinu. Sumienie to
akty intelektu, które są pojedyncze w każdym człowieku. Każdy
ma indywidualny dostęp do rozumienia tego, co dobre i co złe.
Indywidualny, czyli niezapośredniczony przez instytucję. Według Tomasza z Akwinu intuicja etyczna pozwala człowiekowi
wyczuć, co jest złe. To wywołało wstrząs, bo tradycyjna dyscyplina katolicka idzie w kierunku dominacji grupy: ona decyduje, co dobre, a co złe. Moralność to sztuka podporządkowania
się z góry podanemu kodeksowi etycznemu. To jednak zabija
osobistą wrażliwość etyczną.
>>J.G.: Ale jak w takim razie tę jasną myśl tomistyczną odczytywano wcześniej?
>>T.B.: Nie odczytywano jej w ogóle. Bo w Polsce nie odczytuje się namiętnie myśli. Może ktoś nawet o tym napisał, ale nikt
o tym nie słyszał. Jeżeli nie pojawiło się to w „Gazecie Wyborczej” ani w „Tygodniku Powszechnym”, to znaczy, że tego nie
było. Niespójność w wypowiedziach, w teoriach czy wreszcie
w dogmacie to częsta przypadłość. Tak samo rozdźwięk pomiędzy nauką a zachowaniem. Tego dotyczyły moje publikacje. Niespójności. Powołujemy się bowiem na Tomasza z Akwinu jako na wielki autorytet, w katechizmie jak wół stoją jego
nauki o sumieniu, a praktyka temu przeczy: duchowny dominuje i decyduje zarówno w konfesjonale, jak i podczas kazania.
Wszelka próba wydostania owieczki spod całkowitej kontroli
duchownego wywołuje irytację. Jeżeli zlikwidujemy istniejący
mechanizm, to z jakiego powodu wierny miałby nas słuchać?
Musielibyśmy dać mu coś w zamian. Mówić coś ciekawego –
a wtedy wierni sami decydowaliby, czy będą nas słuchać, czy
też nie. Kościół w Polsce tymczasem posługuje się skutecznym
mechanizmem strachu. Czego boimy się w religii? Grzechu

i potępienia. To jest niewidzialna więź, która wiąże silnie, dyscyplinuje, i daje poczucie kontroli.
>>J.G.: Często pisze Pan o tym, że straszy się nas dwoma terminami: Zachodem i cywilizacją śmierci.
>>T.B.: Zepsutym Zachodem. „My jesteśmy cywilizacją miłości.
A wszystko, co nie my, to właśnie cywilizacja śmierci”. Klasyczny podział stosowany w retoryce dyktatorskiej. Zło jest na zewnątrz. Tę polaryzację reprodukuje ksiądz Rydzyk, ale sam termin został upowszechniony – niestety – przez Jana Pawła II.
Papież nie używał go nachalnie, jednak ta kategoria rozróżnienia była przez niego stosowana. Taki sposób myślenia jest niebezpieczny.
>>J.G.: Czy według Pana mamy zatem do czynienia z elementem pewnej wizji o charakterze retorycznym? Wizji, która
ma jedynie spełniać funkcję perswazyjną i powstrzymywać
przed odchodzeniem od Kościoła?
>>T.B.: Tak. To pozwala na konsolidację grupy: „Musimy tutaj
siedzieć razem, bo na zewnątrz jest cywilizacja śmierci. U nas
jest prawda, na zewnątrz zaś, po drugiej stronie Odry i Nysy
Łużyckiej – świat gnije. Kościół niemiecki stał się nieliczny, bo
jest zepsuty. Francuski – tak samo”. Te stereotypy są podtrzymywane. Katolicyzm w Polsce znalazł się w zastoju. Przez 50 lat
Kościół był jedyną względnie niezależną, samorządną instytucją w państwie. Nie było w nim żywej wymiany myśli, ścierania się wizji świata poszczególnych duchownych. Zamknięto
nas w puszce na 50 lat: to jest widoczne także w ekonomii czy
w sposobie zarządzania miastem. Upgrade do standardów zachodnich następuje najszybciej w sektorze cywilnym, bo jest
tam wymuszany przez biznes. W świecie religii nie ma zaś katalizatora zmian.
W Anglii i Francji bycie duchownym to żadna kariera. Kościół jest marginesem, autentyczną mniejszością społeczną,
kulturową, środowiskową, opiniotwórczą. Duchowni nie mają
szczególnych dochodów (we Francji dostają pewnie niewiele
ponad 1000 EUR), co trochę sprowadza ich na ziemię. Z reguły są mili, nie narzucają swoich poglądów – są na to za mali,
nie wyrośli na takich lokalnych potentatów jak biskup czy nawet jak proboszcz w Polsce. U nas zaś przyjęło się, że należy podtrzymać status quo. Duchowni chcą go więc utrzymać
w polskim Kościele łącznie z obecnym rozkładem sił. A jaki jest
rozkład sił? Najpierw idzie ksiądz Rydzyk, później wierni mu bi-
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skupi, episkopalna większość, która wspiera go mniej lub bardziej jawnie. Dalej idą pojedynczy liderzy oraz lokalni proboszczowie dużych, bogatych parafii.
Ta polityka konserwacji nie została wypowiedziana, ale taki
jest właśnie pogląd przeważającej części duchownych. „Teraz
mamy pełne kościoły (przez to też dochody). Dlatego nie należy wykonywać gwałtownych ruchów”. Kolejna pielgrzymka? Jak najbardziej. Kolejne radio? Tak. Możesz zorganizować
nawet spotkanie młodzieży. To się sprawdza. Opiekę społeczną też można rozwinąć – proszę bardzo. Ale zmiany – na przykład sposobu finansowania duchownych? Podjąłem ten temat
w „Gazecie Wyborczej” – w zamian zaatakowano mnie osobiście: oto jakim jestem niegodziwcem. Pisałem, że duchowni
pozbawieni pensji (stałego dochodu) starają się zarabiać, jak
mogą: na sakramentach, pogrzebach itp. Mamy więc system
radykalnie wolnorynkowy. Parafie są biedne i bogate. Jak trafić na bogatą? Trzeba uruchomić znajomości. To znów tworzy
kumoterskie układy. A na biednych wiejskich parafiach niektórym księżom trudno jest wyżyć. Niesprawiedliwość aż kłuje
w oczy. Jak z tego wyjść? Otóż księża powinni mieć pensje. Kiedy to napisałem, podniosły się głosy oburzenia, że kapłaństwo
to powołanie. Nadużywa się języka religijnego, by utrzymywać
stan ewidentnej niesprawiedliwości, by wykpić się z minimum
socjalnego dla tych ludzi.
>>J.G.: Ten sam argument wysuwano niegdyś wobec nauczycieli domagających się podwyżek. Minister Stelmachowski
groził laską i grzmiał o powołaniu.
>>T.B.: Tymczasem stały dochód dający szansę na normalne życie pozwala poświęcić się pracy nie dla zysku, ale właśnie z pasji, z powołania. Ciekawe są też kwestie kulturowe. Anglia czy
Francja pod względem takich aspektów jak standardy cywilizacyjne, ochrona praw człowieka, szacunek do tegoż człowieka, przyzwoitość publiczna, wydają się krajami o wiele bardziej konserwatywnymi. Angielscy dziennikarze pytają mnie:
jak to jest z tym polskim katolicyzmem? I wymieniają konkretne sprawy. Bo oni nie znają na przykład takiego nagromadzenia sprośnych aluzji w reklamach jak u nas. Tam pewnych treści nie wypada po prostu umieszczać. My przekraczamy wiele
granic, których oni jeszcze nie naruszyli. Ale to my ponoć jesteśmy ostoją religijności w Europie! Czy można jednak dziwić się
niskiemu poziomowi cywilizacyjnemu w naszym kraju? Demo-
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ralizacja była istotnym elementem systemu komunistycznego
w Polsce. Rządziła nami bandycka grupa, która, stosując przemoc propagandową, decydowała o tym, co mamy mówić i myśleć. Zdemoralizowane są całe pokolenia, to są nieuniknione
konsekwencje tamtej polityki. Ale żeby ogłaszać, że jesteśmy
cywilizacją życia, to trzeba mieć mocno zaburzoną perspektywę.
>>J.M.: Pisze Pan, że dialog teologiczny nie jest możliwy w atmosferze zagrożenia. A może to coś więcej niż tylko atmosfera? Teoria sekularyzacji się nie sprawdziła. Próbuje się mówić
o prywatyzacji religii, o indywidualizacji, przemieszczeniu.
Ksiądz Janusz Mariański przyznaje, że wyobrażenie wiernych
jako wspólnoty akceptującej i przestrzegającej całość nauk
Kościoła jest myśleniem utopijnym. Większość wiernych respektuje bowiem jedynie pewną część tych nauk, próbując
samodzielnie komponować swój światopogląd. Może więc
Kościół rzeczywiście znalazł się w zagrożeniu? Nie wie bowiem sam, w jakim kierunku się rozwinie. Może te dynamiczne przemiany społeczne, związane na przykład z rodziną,
z płcią, z seksualnością, z rolą kobiety, nie są do końca ogarniane? Socjologowie, opisujący te procesy, sami rozkładają
ręce i nie potrafią stwierdzić, w co przekształci się nasza rzeczywistość. Czy Kościół konsoliduje się w obliczu zagrożenia
nieokreślonością, nieogarnialnością? Czy też rzeczywiście
postrzega Pan działanie Kościoła jedynie jako pragmatyczne
stosowanie zbioru chwytów retorycznych, skutecznych w zarządzaniu informacją i monopolizacji świata symbolicznego
wiernych?
>>T.B.: Kościół nie jest monolitycznym światem. Mówimy z jednej strony o watykańskiej „wierchuszce”, z drugiej o Kościele
polskim, z trzeciej – o angielskim czy francuskim. Ale tak czy
inaczej – zagrożenie to po prostu część życia. Rzeczywiście
– nie wiemy, co będzie dalej. Ale na tę niepewną przyszłość
można różnie reagować. Standardowe reakcje to albo zwarcie szeregów i zamknięcie się (tak dzieje się w Polsce), albo...
No właśnie, trudno podać alternatywę, bo sygnały z Watykanu
są bardzo nieczytelne. Nie potrafię wychwycić obranego przez
nich kierunku. Wiadomo, że pewni ludzie załatwiają tam teraz
swoje interesy: kardynał Darío Castrillón Hoyos jest wpływowy
i lubi tradycjonalistów. Przeforsował zdjęcie ekskomuniki z lefebrystów i teraz wszyscy mają problem. Ale nie potrafię po-

wiedzieć, czy to jest wynik spójnej polityki Watykanu. Ja najlepiej znam Kościół polski.
>>J.M.: Spróbujmy to doprecyzować. Kiedy czytałem Wolność, równość, katolicyzm, byłem przekonany, że pisze Pan
o Kościele katolickim jako takim. Teraz jednak zaczynam odnosić wrażenie, że kiedy deklaruje Pan swoje wyjście z zakonu, kiedy stwierdza Pan: „opuszczam ten archaiczny świat”,
to ma Pan na myśli Kościół polski. Tymczasem przykłady,
które podaje Pan w książce, dotyczą problemów światowych. Niemniej – jeśli dobrze rozumiem – Pana osobista decyzja wyjścia została podjęta w związku z erozją rzeczywistości, w której Pan sam był zagłębiony? A więc w związku
z tym, czego nie akceptuje Pan w polskim katolicyzmie?
>>T.B.: Powodów odejścia z zakonu było więcej. Ale chodziło głównie o sprawy mi najbliższe. Skandale Kościoła za granicą śledziłem jedynie z gazet, one pozostawały więc na drugim planie. Niemniej na przykład afery pedofilskie w Stanach
Zjednoczonych stały się dla mnie przyczynkiem do refleksji nad tym, jak to jest możliwe, jak działają mechanizmy kościelne, skoro tego typu sprawy były przez wiele lat ukrywane.
Przedmiotem mojej krytyki stała się więc owa scentralizowana, absolutystyczna struktura. Ona jest bowiem, według mnie,
niemoralna. Ci, którzy zajmują w hierarchii najniższe pozycje,
stają się bowiem jakby własnością przywódców, pozbawieni
elementarnych praw ludzkich. Kiedyś świat był inny: w społeczeństwie patriarchalnym żona stanowiła własność męża, dzieci – własność ojca. I nikt tego za niemoralne nie uważał. Tyle że
w prawie kanonicznym owa struktura przetrwała do tej pory.
Werbalne popieranie przez papieży Deklaracji Praw Człowieka nie zmienia tego, że prawa te nie zostają wprowadzone do kodeksu prawa kanonicznego. To prawda – duchowny
ślubuje sam, z własnej woli. Pytanie jednak brzmi – czy można
nieodwołalnie zrzec się niezbywalnych praw ludzkich: prawa
do przemieszczania się, zmiany pracy itd.? Nie mówię o czasowej rezygnacji, my wszyscy przecież takie kompromisy zawieramy, podpisujemy rozmaite umowy, które sprawiedliwie nas
wiążą. Chodzi mi o ostateczność tego cyrografu – raz złożysz
śluby i nigdy już nie możesz zmienić zdania. Człowiek dojrzewa, jego poglądy ewoluują – ale w tym zakresie do zmiany nie
ma już prawa. To jedna z fundamentalnych wad katolicyzmu,
bo rzadko generuje heroizm, a częściej zakłamanie. To, o czym

mówię, nie jest teorią, byłem dwadzieścia lat częścią świata duchownych i opowiadam o tym, co widziałem, czego sam zaznałem.
>>J.M.: Zakon jest jednym z podręcznikowych przykładów
instytucji totalnej. Wcześniej ustaliliśmy, że wyjście z niej
było dla Pana jakimś rodzajem odwagi. A czy wcześniejsze
wejście do zakonu wymagało również odwagi? Czy też odczuł Pan po prostu powołanie i wszedł tam bez wątpliwości,
wyśliznąwszy się kategorii strachu?
>>T.B.: Staram się nie rozpatrywać swojego życia w kategoriach
odwagi, szlachetności, nadzwyczajności. To byłoby niezdrowe.
>>J.M.: Pan się bał?
>>T.B.: To było dawno temu, miałem wtedy 19 lat.
>>J.M.: Odczuwał Pan to jako czyste, radosne wydarzenie?
>>T.B.: Musiałem się przełamać, by podjąć wyzwanie. Trochę
mnie to kosztowało. Każdy zresztą przeżywa to inaczej.
>>J.M.: A czy lefebrystów – których wizja Kościoła jest, jak rozumiem, daleka od Pańskiej – postrzega Pan również jako ludzi odważnych? Jako tych, którzy zapłacili cenę za wierność
i swą odwagę?
>>T.B.: Nie wiem. Nie znam ani jednego z nich. Może zapłacili?
A może coś zyskali? Istnieje także coś takiego jak osobowość
psychopatyczna, która nigdy niczego się nie boi. Ale czy to jest
odwaga? Lefebryści dostali ekskomunikę. Ale nie wiem, jak to
przeżywali, skoro uważają, że papież zdradził Kościół i musi
się nawrócić. To jest bardzo specyficzna grupa, które zresztą nie ma większego znaczenia. We Francji związani są z Frontem Narodowym, ekstremalną prawicą. Francja to kraj dosyć
rozwarstwiony społecznie, a lefebryści związali się z arystokracją i bogatszą burżuazją. Ci zaś mieszkają w swoich châteaux
i chcieliby, żeby świat się nie zmieniał, żeby była jak dawniej
ładna msza po łacinie. A dlaczego Benedykt XVI cofnął tę ekskomunikę? Trudno to interpretować.
>>J.G.: Zdarza mi się widzieć Pana w mediach, odnajduję
Pana między innymi w programach Tomasza Lisa. Jak się Pan
czuje jako uczestnik debaty medialnej, skoro – jak dobrze
wiemy – jej podstawową kategorią jest retoryczna skuteczność, rzadziej zaś prawda?
>>T.B.: Czuję się fatalnie, co najwyżej – ambiwalentnie. W programie Lisa występował między innymi Tomasz Terlikowski,
który krzyczy, nie słucha, zniekształca wypowiedzi rozmówców
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i z tak zniekształconych szydzi. Poziom żenujący. To nie jest
rozmowa. Takie programy mają dostarczać rozrywki, uczestnicy dobierani są pod tym kątem. Mają mieć wyraziste poglądy,
charakterystyczny rys psychologiczny. Wozi się ich od programu do programu i stawia jak małpę. No i oni robią za małpę.
Tyle że z małpami trudno dyskutować na argumenty. Zwłaszcza media nie powinny ograniczać się do takiej rozrywkowej
funkcji. To pozostawmy Szymonowi Majewskiemu, który jest
w tym mistrzem. Dziennikarz winien pomóc ludziom zrozumieć świat. On ma zadawać pytania w imieniu telewidzów, słuchaczy. W imię zrozumienia, dobra publicznego. Zamiast tego
jednak pytania stawiane są tak, by zaatakować, zaskoczyć lub
wydobyć na światło dzienne i rozważyć kwestie urojone. X powiedział Y o Z. Co Pan na to? Ciągły magiel. Dziennikarz ma jakieś własne tezy i próbuje wcisnąć je rozmówcy, żeby się do
tego odnosił, a gdy on zaprzecza, że tak myśli, jest jeszcze na
pięć sposobów o to samo maglowany. Mówi się – dociekliwy
dziennikarz. Nagrody się daje. Ja mam odmienne wrażenie. Potrzeba nam dziennikarzy, których intencją zasadniczą jest pomoc widzom i czytelnikom w zrozumieniu sposobu myślenia
rozmówców. Tego w Polsce brakuje. I ten deficyt – jak wynika
z moich obserwacji – pogłębia się.
>>J.G.: Pan jednak w tych debatach uczestniczy...
>>J.M.: Zastanawialiśmy się, czy nie stało się tak, że z jednej
strony udało się Panu uciec – choćby po części – przed skuteczną polaryzacją +/– stosowaną przez Kościół (Pan tę tożsamościową barykadę swój/obcy postrzega jako coś bardzo
złego), ale wpadł Pan w świat medialny, który nie mniej chętnie polaryzację stosuje. Ustawiono Pana ponownie na barykadzie!
>>T.B.: Może tak jest. Tyle że tym razem ten mur jest przenośny.
To barykada na kółkach, ustawia się ją dla widowiska, a nie dla
utrwalenia określonej pozycji – przeciwko partii czy grupie. Jedyna taka wyraźna pozycja, jaką dziennikarze starają się utrzymać w Polsce, to nie stawiać kłopotliwych pytań Kościołowi, bo
to w mediach sfera tabu. No, chyba że afery wybuchają same.
Telewizja nie inicjuje jednak głębszej debaty.
>>J.M.: Nawet jeżeli barykada jest ruchoma, to pozostaje barykadą. Dlaczego pozwala się Pan na niej ustawiać? Wchodzi
Pan na nią z poczuciem misji? Wierzy Pan, że uda się Panu
podnieść istotne kwestie?
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>>T.B.: No chyba się czasami udaje. Zależy mi na kilku kwestiach, chciałbym je w Polsce popularyzować.
Nie mam jednak wrażenia, że jestem osobą ciągle obecną w mediach. To se ne vrati. Gdy byłem księdzem – inna sprawa. Ksiądz powiedział – fakt medialny. Więc pytano księdza, co
uważa o tym czy o tamtym. Tydzień bez Bogdana Rymanowskiego to tydzień stracony – można by powiedzieć. Ale od momentu, kiedy przestałem być księdzem – nie zobaczyłem go na
oczy.
>>J.G.: Ksiądz wydaje się lepszym ekspertem niż były ksiądz?
>>T.B.: Ksiądz reprezentuje instytucję. A ksiądz w stanie spoczynku reprezentuje tylko siebie. To jednak jest także zaleta.
>>J.G.: Jakiś czas temu, w kwietniu 2008 r., w jednym z programów Tomasza Lisa redaktor Terlikowski krzyczał do Pana,
że teologię zawsze należy uprawiać na kolanach, w posłuszeństwie Kościołowi. Mnie jako filologowi i humaniście
trudno się z tym pogodzić, zwłaszcza gdy przeszło się lekcję
Bułhakowowskiej metafizyki, gdy pamięta się o losie kazań
i traktatów Mistrza Eckharta, o rewolucyjnej teologii i wynikającej z niej etycznej postawie pastora Bonhoeffera, któremu we Wrocławiu wystawiono zresztą wspaniały pomnik...
Jak zatem uprawiać teologię? Na kolanach czy z podniesionym czołem?
>>T.B.: Na pewno nie na kolanach przed redaktorem Terlikowskim. Bo on tego się domagał, by uznać, że z niego wypływa
prawda. Terlikowski wypowiada się, jakby był jakimś Prześwietnym Magisterium. Taki komunikat jest demagogiczny. Cóż to
znaczy: „na kolanach”? Pewnie jeszcze: z różańcem w ręku?
„Klęcz, weź różaniec, więcej się módl, pracuj nas sobą”. To charakterystyczny język religijnej manipulacji: „Wiesz, tyle jest
w tobie złości, tyle jest w tobie pychy. Musisz nad sobą pracować. Powinieneś więcej się modlić”. Osobisty sąd, odmienne widzenie rzeczy, zostaje nazwane pychą, niewdzięcznością
itp. Poddawanie się takiej perswazji uważam za wyjątkowo niebezpieczne, prowadzi bowiem nierzadko do psychicznego rozbicia ofiary. Widziałem w życiu niejedną osobą w ten sposób
skrzywdzoną. Ostatnio ojciec Zięba dał dobry przykład takiego
języka. Moje doświadczenie opresji w zakonie interpretował
jako przeze mnie wydumane – zniekształcając przy tym dużą
ilość prostych faktów.
>>J.G.: Mimo to pokora jest chyba cnotą teologa?

>>T.B.: No tak, ale pokora jest czymś zupełnie innym, sprowadza się do adekwatności oceny siebie. Terlikowskiemu nie o to
chodziło. Teologowie, którzy wnoszą swój wkład w rozwój Kościoła jako pionierzy, nierzadko popadają w kłopoty. Bo instytucje kościelne zwracają się przeciw nim. Jedno to urząd, a drugie
to charyzmat, który pozwala popchnąć Kościół trochę do przodu. Wszyscy przecież o tym wiedzą. Przykładów jest mnóstwo.
Dzieła Tomasza z Akwinu potępiono, Eckhart miał proces inkwizycyjny. A twórcy teologii XX wieku? Lagrange – twórca badań
katolickich nad Biblią – dostał 20 lat zakazu publikacji. Chenu
usunięto z urzędu rektora, Congar został wygnany z Paryża. Hansa Künga pozbawiono katedry teologii, mimo jego zasług i znaczenia w dwudziestowiecznej teologii. Co więc oznacza zgodność z nauką Kościoła? Pokrzykiwanie: „na kolana” i nieustanne
powtarzanie „jestem wierny nauce Kościoła” – to deklaracje dokładnie takie same jak przysięga antymodernistyczna. Wiara deklamowana, żądająca od innych podobnego opowiadania się,
prowadzi do pozerstwa, choćby zinterioryzowanego. A pod
spodem może kryć największą herezję. Benedykt XVI w tekście
o Jezusie z Nazaretu stwierdza, że Jezus jest ponad wszelką psychologią. To jest klasyczna herezja doketystyczna. Więc z czym
mamy być zgodni? Z Benedyktem? Z nauką Kościoła jako taką?
Produkcja tekstów watykańskich nie jest spójna.
>>J.M.: Czuje się Pan samotny w swojej drodze i swoim postrzeganiu Kościoła?
>>T.B.: Tak. Wśród katolików innych krajów nie odbiegałbym od
średniej. Znajduję wspólny język z duchownymi z Niemiec czy
Francji. Niechby byli tradycyjni, tam mi to nie przeszkadza. Tu
jestem dosyć samotny. Nie jest jednak tak, że nie ma nikogo
w polskim Kościele, kto by się ze mną prywatnie nie zgadzał.
Nie znajduje to jednak szczególnego oddźwięku w sferze publicznej.
>>J.M.: Czy szlak, na który Pan wszedł, wybierając wierność sobie, samotną wędrówkę, obronę prawa do własnego rachunku sumienia – jak Pan pisze – jest drogą dostępną wszystkim? Albo choćby większości duchownych? Jak
wyglądałaby sytuacja prowincjonalnego proboszcza, który buntuje się bądź wątpi w prawidłowość struktur kościelnych?
>>T.B.: To zależy od struktury organizacji kościelnej. Gdyby
nie była tak absolutystyczno-centralistyczna, możliwość plu-

ralizmu poglądów, zachowań byłaby większa. Ale autorytarna
mentalność tradycyjnego katolika polskiego od razu powie:
Kościół to nie klub dyskusyjny. I sprawa się zamyka. Trzeba albo
zamilknąć i podporządkować się, albo zmykać. To jednak także
nie jest łatwe.
Mój przykład nie jest reprezentatywny. Kiedy występowałem z zakonu, miałem doktorat, byłem znany medialnie, po
dwóch miesiącach zrobiłem habilitację, mam pracę na etacie
jako profesor filozofii. Ilu ludzi może pójść taką drogą? Znam
duchownego, który wystąpił i jeździ teraz na taksówce. Bo on
nigdzie indziej nie znajdzie pracy. Mamy przykład książki księdza Piotra Dzedzeja, który opisuje żebranie byłego duchownego pod supermarketem. Tacy ludzie nie dostaną pomocy
od swoich biskupów, bo są zdrajcami, napiętnowano ich społecznie. Jeśli ktoś jest jeszcze młody, wyświęcili go, spotkał po
trzech latach dziewczynę – jego los inaczej się potoczy. Ale jeśli ma ponad 55 lat? Gdzie wtedy pójdzie?
>>J.M.: Podczas mojej pracy reportażysty dla „Tygodnika Powszechnego” pewien ksiądz powiedział mi, że rozmawiając
ze swymi kolegami-kapłanami utwierdza się w przekonaniu,
że większość z nich nie wierzy...
>>T.B.: Tracą wiarę w instytucję, ale są od niej uzależnieni, nie
mają pomysłu na inne życie. Pozostaje adaptacja i... pobożność. Do niej potrzebne są bardziej zdolności aktorskie, niekoniecznie jakiś autentyczny religijny duch. Widziałem niemało
takiego „pobożnego” udawania.
>>J.M.: Wyobrażam sobie, że można zwątpić w swoją rolę,
pomyśleć: nie powinienem być dłużej księdzem.
>>T.B.: I co się wtedy dzieje? Albo występuje, albo układa się jakoś w tym świecie i przechodzi na aktorstwo, bo przecież msza
jest także występem publicznym. Może się też ureligijnić wtórnie, w sposób mechaniczny – zacząć myśleć tak, jak się zachowuje. Jest wiele strategii adaptacyjnych.
>>J.M.: Jak więc ten świat miałby wyglądać? Czy należy opracować strategię wyjścia z zakonu, z Kościoła?
>>T.B.: Żyjemy w świecie, w którym tego typu nierozerwalne wiązanie ludzi nie istnieje. Przecież nawet małżeństwo zakłada w nowoczesnym prawodawstwie możliwość rozwodu.
Przyznajemy nierzadko, że lepiej, by małżonkowie się rozeszli, aniżeliby ich patologiczny związek miał trwać. Umowy,
których nie można nigdy rozwiązać, dotyczą nie tyle relacji
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międzyludzkich, ile towarów. Człowiek konserwatywny religijnie powie, że to właśnie zepsucie i cywilizacja śmierci. Że
ludzie myślą egoistycznie, bo nie chcą się do niczego zobowiązywać na wieczność. Ale skoro człowiek ma się zobowiązywać na wieczność wobec instytucji, to znaczy, że ta instytucja jest głównym celem, bytem właściwym, a jednostka staje
się trybikiem, elementem w całości organizmu. Ważne jest
państwo, Kościół, rodzina. A człowiek ma się temu podporządkować, zgodnie ze sławetną frazą Majakowskiego: „jednostka bzdurą, jednostka niczym”. Tak funkcjonował nie tylko komunizm, ale i społeczności feudalne. Tyle że od czasów
idei liberalnej Locke’a chronimy jednostkę przed samowolą
władz, nadajemy jej prawa niezbywalne, których nie można
pozbawić nawet zbrodniarza. On sam nie może się ich zrzec.
Jednostka stała się podmiotem. Społeczność pozostaje na
służbie tej jednostki. Zmienił się rozkład. Tego nie zaakceptowano do końca w katolicyzmie. A rzecz jest stosunkowo prosta. Anglikanie mają kontrakty, duchowny może zrezygnować z pracy, może pójść na urlop. Nikt go nie napiętnuje jako
zdrajcy. Mnichem buddyjskim możesz być 20-30 lat, a potem
przestać. Wystarczyłoby przestawić sobie to w głowie, zrozumieć, że katolicyzm nie musi być taki, jaki jest. Jeżeli człowiek
wypalił się na pustyni czy w zakonie, to wychodzi. Ale pozostaje podmiotem. Liczy się to, co on sam dostrzega jako nowe
zadanie, a nie zobowiązanie narzucone z zewnątrz. Samodzielne decydowanie o istotnych sprawach we własnym życiu to nie żaden leseferyzm, ale dojrzałość, i realizacja praw
ludzkich. Choć przecież nie wyklucza to zachowań niemoralnych, zarówno w małżeństwie, jak i wobec instytucji, z którą człowiek jest związany. Taka niemoralność jest możliwa, ale
nie jest automatyczna: rozwód nie równa się grzechowi, odejście z zakonu nie równa się automatycznie zdradzie.
>>J.G.: Ale czy ta wizja Kościoła, która wyziera z książek Jan
Paweł II. Analiza krytyczna i Wolność, równość, katolicyzm, nie
jest mimo wszystko wizją wyłącznie dla intelektualistów, dla
osób usposobionych transgresyjnie (w dobrym tego słowa
znaczeniu)? Mamy przecież także inne poziomy recepcji nauczania Kościoła. Czy moglibyśmy zatem, biorąc je pod uwagę, taką wizję Kościoła rzeczywiście wcielić?
>>T.B.: To, o czym mówię, dotyczy głównie organizacji życia duchownych, a duchowni generalnie są po studiach. Zmian moż-
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na by zatem dokonać z dnia na dzień. Tyle że wtedy nastąpiłoby nowe rozdanie sił, jak podczas wyborów. Jeżeli bowiem
wprowadzamy kadencyjność biskupów i wybór biskupów
przez kongregacje, które złożone są z reprezentantów osób
duchownych i świeckich, tak jak to jest np. w anglikanizmie,
jeśli wprowadzamy wybór papieża przez szerszą kongregację,
a nie klan kardynalski, który sobie papież sam tworzy za czasów swojego pontyfikatu, jeśli tworzymy te elementy reprezentacji, to wystawiamy się na jedno – na pewną niewiadomą.
No i wiemy, że nie zdołamy już utrzymać władzy na stałe. Skończy się wtedy system feudalny w Kościele. To jest elementarna wiedza, jak dwa razy dwa, że władza musi być ograniczona,
musi być kadencyjna, bo inaczej ulega demoralizacji, obrasta
układami. Każdy z nas, gdy będzie nieusuwalny, na stołku: na
uczelni, w rodzinie czy gdziekolwiek indziej, i wie, że mu nic nie
mogą zrobić, to się rozbestwi. Rozwija się lizusostwo, promuje
się najgorsze cechy.
>>J.M.: Jednocześnie to stawianie w centrum jednostki, o którym mówi się w naukach społecznych jako o czymś oczywistym, co już się bezsprzecznie wydarzyło, w codzienności kazań powtarzane jest co tydzień jako litania zagrożeń.
>>T.B.: Tak, bo z niezależną jednostką trzeba będzie rozmawiać.
Duchowni nie są do tego przyzwyczajeni, nie są więc gotowi, nie mają odpowiednich predyspozycji. Musiałby wtedy zaistnieć zupełnie nowy typ przywódcy – nie feudalny, a negocjacyjny, wychodzący... na wzór Obamy czy Jana Pawła II. Ten
ostatni miał taką otwartość, jednak raczej na świat zewnętrzny,
a nie kościelny, którego nie poddał koniecznej reformie. W tej
kwestii reprezentował konserwatywny pogląd, który oznaczał
rezygnację z działania: „Nie ruszać tego, co było zawsze”. Pytano Jana Pawła II, dlaczego nie zniesie celibatu. „Tak długa tradycja, kilkaset lat, ja tego nie ruszę” – to fatalny argument... Zachowawczość, która nie słucha kontrargumentów. Wiele rzeczy
zmieniło się w organizacji społeczeństwa od czasów wprowadzenia celibatu, dziś mamy zupełnie inny obraz człowieka. To
trzeba uwzględniać, uwzględniać trzeba także wolę duchownych, bo oni nie są przedmiotami, którymi się dowolnie rozporządza.
>>J.G.: Ale były takie płaszczyzny – sam Pan o tym pisze –
gdzie Jan Paweł II wykazywał się odwagą.
>>J.M.: W polityce zewnętrznej, tak?

>>T.B.: Tak, on w ogóle było bardzo odważny. On był góral, więc
się nie bał.
>>J.G.: Z drugiej jednak strony żąda Pan od papieża – może
teraz to są żądania, które trafiają właściwie w próżnię, ale
wybrzmiewają w książce Jan Paweł II. Analiza krytyczna –
odwagi jeszcze większej, odwagi rezygnacji z Prawdy przez
wielkie „P” na rzecz hermeneutycznych wątpliwości, zwrócenia się jeszcze bardziej w stronę indywidualnych recepcji
Ewangelii. Rozszerza Pan nawet to żądanie odwagi na to, by
Kościół stał się Kościołem w drodze, bez stabilnej kodeksowej etyki, raczej otwarty na hermeneutyczną zmianę. Ale czy
to tak naprawdę nie oznacza końca jakiejś zbiorowości, rozumianej już szerzej – nie jako zbiorowości duchownych, ale
jako wspólnoty? Czy to żądanie nie może być odbierane jako
postulat rozwiązania Kościoła?
>>T.B.: No nie. Zmiany struktury, zmiany – nie rozwiązania. Natomiast ja rozumiem postawę i politykę Jana Pawła II w tym zakresie. Bo to była postawa spojrzenia na cały Kościół, to była
pewna tendencja czy nawyk obrony Kościoła. Odruch, który
jako biskup w Polsce wyniósł z totalnego zagrożenia egzystencjalnego. Pamiętajmy, że istniała wyraźna chęć zniszczenia Kościoła przez władze komunistyczne, jego anihilacji, jeśli nie fizycznej, to propagandowej. W Czechach próbowano fizycznie,
w Związku Radzieckim eksterminowano księży. Człowiek, który
wychodzi z takiego świata, chce chronić Kościół. A potem patrzy na Amerykę Południową, gdzie lewicowi księża głoszą teologię wyzwolenia. Ale nie rozumie jej, bo przyjmuje odmienną
polską perspektywę. A w Ameryce Południowej niektórzy księża byli po prostu tak wstrząśnięci nędzą tych ludzi, a mieli im
głosić Ewangelię, że mówili: „Trzeba najpierw zmienić ich życie,
chronić ich”. Nędza tych biednych była powodowana, w takim
bardzo klasycznym marksistowskim schemacie, przez wyzysk
tych nielicznych bogatych, którzy rządzili, byli ułożeni bardzo
dobrze z burżuazją i z duchownymi, bo duchowni należą tam
do wyższej kasty. A Indianie cierpią nędzę. Teologia wyzwolenia polegała więc na tym, że duchowni postanowili wyjść także
ze swojej kasty, kasty władców i panów tego świata.
>>J.M.: Pisze Pan o „wychodzeniu z pałacu”.
>>T.B.: Tak. Jan Paweł II tego nie rozumiał. Ratzinger też bardzo
tego nie lubi. Wszelkich marksistowskich rzeczy. Gdy się wypowie słowo „postęp”, to w nim budzi się taki „czerwony alarm”.

>>J.G.: Ale kiedyś był dość śmiałym teologiem.
>>T.B.: No właśnie – ale to bardzo dawno temu było. Do sześćdziesiątego ósmego roku.
>>J.M.: Z jednej strony podaje Pan wiele argumentów świadczących o tym, że Kościół bardzo się zmienił – po raz pierwszy potępiono wojnę jako taką, wyartykułowano podmiotowość człowieka, papież przyznał się do bezradności,
powiedział, że nie rozumie obecności Zła w świecie. Z drugiej strony jest Pan Kościołem rozczarowany. Zacząłem się
zastanawiać, czy nie jest Pan – proszę się nie obrazić – za bardzo niecierpliwy? Trudno mi sobie wyobrazić, żeby te całościowe zmiany zyskały teraz większą dynamikę. A może nie
chodzi o ich tempo, tylko o to, że zostały zbyt późno zapoczątkowane?
>>T.B.: Tak, myślę, że Sobór Watykański II przyszedł za późno.
To znaczy – on nie mógł przyjść wcześniej, cudem jest, że on
w ogóle się pojawił. Dzięki niemu do pierwszej ligi wypłynęły
idee, które przez 20-30 lat były systematycznie tępione. Congarowi i innym teologom, którzy później byli ekspertami i formułowali soborowe dokumenty, zakazywano w ogóle funkcjonować. Dlatego to jest cud. No ale per saldo ta postawa obronna
wobec zmieniającego się świata ma w katolicyzmie długą historię. Począwszy przynajmniej od nowożytności. Przyszedł Kopernik, przyszedł Galileusz, okazało się, że Biblia nie mówi całej
prawdy o świecie... Co teraz? Rozpada się christianitas, pojawia
się autonomiczny protestantyzm i pierwsi ateiści... To wszystko budzi postawy defensywne, czyli kontrreformację i formułowanie całej doktryny nauczania katolickiego jako narzędzia
walki. Tak doszło do zideologizowania wiary, co do dziś odbija się czkawką. Słowa niby te same, ale duch już zupełnie odmienny. Doktrynę zaczęto wykładać w tym celu, by pokonać
tych bezbożnych ateistów, żeby dowody św. Tomasza z Akwinu
uczynić jeszcze silniejszymi, żeby zamknąć usta niewierzącym.
Poza tym autonomia państw, które wówczas się rodziły, polegała na stopniowym przejmowaniu funkcji społecznych, które
do tej pory pełnił Kościół: szpitalnictwa, szkolnictwa – albo łagodnie, albo przez rewolucję. Ta utrata rządu dusz oznaczała
horror dla Piusa IX, przerażonego ideą wolnej prasy. Przecież
jeśli prasa stanie się wolna, to każdy będzie mówił, co chce,
i powstanie w świecie chaos. Owo przerażenie paraliżuje Kościół katolicki do tej pory, pomimo że minęło już grubo ponad
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sto lat. Wszystko to są takie strachy na Lachy, ponieważ żadne państwo nie rozpadło się z tego powodu, że ma wolną prasę. Wręcz przeciwnie – zaczęło być kontrolowane. Dzięki wolnej prasie wykrywane są przestępstwa urzędników, korupcja
itd. Wolną prasę trzeba chronić. Podobnie powinna panować
w Kościele wolność słowa, ponieważ nadużycia władz kościelnych też byłyby bardziej kontrolowane. Nie ma w Kościele katolickim wewnętrznych mechanizmów rekonstrukcji, odnowy,
naprawy, kontroli, weryfikacji.
>>J.M.: Może z tego upośledzenia komunikacyjnego bierze się poczucie samotności, o którym mówili mi znajomi
księża? Opowiadali o problemach w kontaktach interpersonalnych z parafią, o tym, że nie ma sygnału zwrotnego,
np. w przypadku wątpliwości w budowaniu kazania. „Czy
ono jest dobrze sformułowane, czy nie?” – pyta ksiądz. Jeśli ma przyjaciela lub znajomego proboszcza w sąsiedztwie,
to może z nim tę sprawę przegadać. A jeżeli nie? Nie zapyta
przecież parafian: „Jak tam kazanie?”, bo to nie jest przyjęta
konwencja komunikacyjna.
>>T.B.: Struktura społeczna jest taka, że duchowny jest nadmiernie wyniesiony. Zmiana tego stanu rzeczy jest prosta, mówiłem już o niej. Konkursy w parafii na stanowisko proboszcza:
duchowny już na wejściu musiałby się poddać ocenie. Wiedziałby, że może być oceniany, i to rzecz jak najbardziej naturalna. Żaden atak. Byłby wtedy taki duchowny na służbie. A tak
pozostaje nam tylko gadanie o służeniu. Ksiądz przychodzi teraz, by panować, a w każdym razie ma ku temu wszystkie narzędzia, wszystkie sznurki. I wierni się go boją. A nawet jeśli nie
– to wiernemu nie wypada polemizować, nie będzie przecież
mówić, że ksiądz „przynudzał na kazaniu”.
Proboszcz wybierany przez ludzi zależy od ludzi. Proboszcz
mianowany przez biskupa ma zobowiązania wobec biskupa.
Jak proboszcz może swoje zobowiązanie wobec biskupa realizować? Chwalić biskupa, dawać pieniądze na kurię. Cóż jeszcze może? Zaprosić go na obiad? Dzieli ich granica światów –
biskup jest w mieście, a on tutaj. Gdyby proboszcza wybierali
ludzie, zależności miałyby odmienny charakter, związany byłby także z tymi, którzy postawili go na czele parafii, a nie tylko
ze światem duchownych. Wtedy można by powiedzieć: z ludu
wzięty i dla ludu ustanowiony. Dla nominacji odgórnych mamy
inną formułę: w teczce przywieziony.
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>>J.G.: To oznacza, że katolicyzm powinien uważniej przyjrzeć się osiągnięciom protestantyzmu?
>>T.B.: Jeśli chodzi o organizację życia, to tak! Nie ma żadnego problemu! To nie jest kwestia dogmatów. Wybory biskupów
były normą w Kościele do czasów nowożytnych. To jest najstarsza tradycja kościelna, zepsuta przez nowożytny absolutyzm.
>>J.G.: Porozmawiajmy zatem o dogmatach. Opowiada się
Pan za hermeneutycznym odczytaniem Pisma Świętego.
Wiemy dobrze, że hermeneutyka biblijna zrodziła się w łonie
protestantyzmu. Tam też przede wszystkim się rozwinęła –
zgodnie z cnotą sola scriptura, wezwaniem do indywidualnej
lektury Pisma Świętego. W książce Wolność, równość, katolicyzm opowiada się Pan za duchem przeciwko literze, przeciwko słowu. Jeśli ktoś otarł się o lekturę filozofów hermeneutycznych, to jest w stanie zrozumieć tę tezę, stanowiącą
tytuł jednego z podrozdziałów Pana książki. Natomiast istnieje tu pewna groźba opacznego zrozumienia tego binarnego podziału: duch – litera. Czy nie jest tak, że opowiedzenie się za duchem, a przeciw słowom, może skłonić kogoś do
odczytywania każdego słowa Pisma Świętego zupełnie inaczej, nowatorsko? Czy nie pojawi się mylne przekonanie, że
oto istnieje jakiś przymus zawsze twórczego odczytywania
Pisma Świętego? Czy zatem nie pojawia się tu pokusa negocjowania i podważania nawet najbardziej klarownych zapisów? Nie tych ujętych w gatunek przypowieści, bo przypowieść zawsze jest wieloznaczna. Tu całkowicie się z Panem
zgadzam. Do tego skłaniają nawet nauki filologiczne, refleksja genologiczna. Ale jeśli przekroczymy pewne granice, to
czy objawione nie będzie się równało temu, co wyinterpretowane?
>>T.B.: Ale to, co objawione, to Pismo. Dogmaty w doktrynie
katolickiej mają wyłącznie regulować i sformułować to, co już
stoi w Piśmie. Nie mogą niczego dodawać. Taka jest idea. Jeszcze Tomasz z Akwinu o tym pisał. Zasada sola scriptura, uwypuklona przez protestantów, a zapomniana w tradycji katolickiej,
jest u niego obecna. Pisał o tym Otto Hermann Pesch, znawca
Lutra i Tomasza z Akwinu. Lektura Pisma nie może być oczywiście zupełnie dowolna. To jest pewna sztuka. Są mistrzowie
interpretacji, całe szkoły. Egzegeza patrystyczna, średniowieczna. Ale te szkoły są liczne, mamy pluralizm. Szkoła jest po to,
żeby inspirować do własnej refleksji, a nie po to, żeby mecha-

nicznie powtarzać jej sformułowania. Nie należy też zapominać, że dziś, jeśli chodzi o lekturę tekstu, jesteśmy w zupełnie
innym miejscu. Teologia katolicka wykonała gigantyczną pracę, asymilując tę dwudziestowieczną wiedzę historyczną czy
też literacką. Ten postęp staje się jeszcze wyrazistszy, kiedy
spojrzymy na islam, który nie za bardzo chce czytać historycznie swoje własne teksty. W tym, że chrześcijaństwo ewoluuje,
jest wielka nadzieja na przyszłość.
Wróćmy jednak do hermeneutyki. Dla człowieka religijnego
Biblia jest przedmiotem zrozumienia, czyli hermeneutyki, czyli interpretacji. Jeśli ma ona dotyczyć ludzkiego doświadczenia
(a doświadczenie dokonuje się w czasie, w procesie życia), jeśli chcemy, żeby to ludzkie doświadczenie religijne dojrzewało,
rozwijało się, to ono nie może być zamknięte w jednym punkcie, musi być otwarte na zmianę. Tak jak w modelu ciągłej interpretacji, ciągłego podchodzenia do tego samego tekstu.
Nie chodzi o to, żeby bezustannie wszystko zmieniać, bo zmieniać się za dużo nie da. Tekst jest cały czas ten sam, ale sposobowi jego rozumienia i oddziaływania trzeba zostawić pewną wolność, wolność interpretacji należną jednostce. Jeśli nie
zaufamy doświadczeniu tej jednostki, o której się mówi skądinąd, że jest ochrzczona, że działa w niej na trzy sposoby Duch
Święty, a później de facto okazuje się, że to, co ten ochrzczony
ma w głowie, to tylko robactwo heretyckie i trzeba mu powiedzieć: „ty nie myśl, tylko słuchaj, my ci zinterpretujemy, nawet
nie czytaj, ale jeśli chcesz czytać, to przeczytaj tam to, co my
już z góry wiemy”, to nie jest hermeneutyka, ale ideologia. „Zobacz w tym tekście tylko to, co my chcemy, żebyś ty tam widział” – jak można w ten sposób?! Znów wracamy do wątków
socjologicznych. To jest rodzaj symbolicznej przemocy.
Pytanie brzmi: jeżeli zostawi się ludziom wolność interpretacji, to co stanie się spoiwem jedności? Jeśli nie będzie nim doktryna, wedle której wszyscy to samo myślą i mówią zgodnie
z zawołaniem redaktora Terlikowskiego – „na kolanach”, to czy
wszystko się rozpadnie? Nie, ten lęk jest przesadny, ponieważ
jeśli chrześcijaństwo ma być ruchem wspólnotowym, to ludzi
łączy więcej rzeczy. Na przykład to, że ci ludzie się znają, że się
spotykają, że mimo różnic rozumienia łączy ich wspólne odniesienie do postaci Jezusa. Nie chcę tu nadużywać pewnych
słów, ale w chrześcijaństwie mówi się przecież o miłości, o braterstwie... Może więc niech to łączy ludzi? A tymczasem mo-

żemy mieć do czynienia z sytuacją odwrotną – wszyscy się ze
wszystkimi żrą, jak mówił już św. Paweł, a jedyne spoiwo, które ich łączy, to ta swoista „ideologiczna nadbudowa”. Wszystko
można podważyć, każdą zasadę przyzwoitości, miłości bliźniego, jak potrzeba, bo my mamy rację, jesteśmy porządni, świątobliwi, bo my wierzymy w Boga, w papieża. Doktrynerstwo łatwo zwalnia człowieka z posługiwania się sumieniem, spuszcza
Bestię z uwięzi.
Inna rzecz, że w hermeneutyce tekstu biblijnego istnieje
taka postawa: coś trzeba przyjąć lub odrzucić definitywnie, wyłącznie na podstawie kryterium historyczności. Tomasz Polak/
Węcławski pisze w swoich tekstach krytycznie, że obecne badania naukowe pokazały postać rzeczywistego (prawdziwego)
Jezusa. W związku z tym trzeba odrzucić całą późniejszą tradycję interpretującą Jezusa jako Boga. Wydaje mi się, że możliwa
jest jeszcze inna postawa: poszukiwania nowego zrozumienia
tego, co w związku z powyższym może dziś oznaczać mówienie o boskości Jezusa. Potrzeba pracy teologicznej. Inna sprawa, że badania historyczne same są historyczne, a więc rozwijają się. Wyniki nie są nigdy ostateczne. Poza tym badania
historyczne pokazują Jezusa historycznego, a nie rzeczywistego, jak pisze prof. Polak. Także Jezus odkrywany dziś przez historyków jest pewną rekonstrukcją. Jezus realny jest niczym
kantowskie Ding an sich – rzecz sama w sobie, niepoznawalna.
Nigdy przed tym nie uciekniemy. Jesteśmy w kole interpretacji
zanurzeni głębiej, niż nam się to wydaje.
Doceniam wyniki naukowych badań historycznych. To nie
są bajania, wolne interpretacje, a bardzo dopracowane metodologicznie rekonstrukcje. One nas jednak wcale nie zamykają. Bo – po pierwsze – mogą zaistnieć jeszcze inne koncepcje,
zatem trudno na ich podstawie podejmować życiowe decyzje.
Po drugie – możliwa jest postawa zaangażowania w tradycję
chrześcijańską inna niż historyczno-empiryczna. To zaangażowanie o charakterze religijnym, gdzie cały skomplikowany
przekaz, ewolucja rozumienia postaci Jezusa, także stopniowe
jego ubóstwianie w grupach chrześcijańskich i płynąca stąd refleksja teologiczna – wszystko to jest przesłaniem duchowym.
Ono wymaga procesu recepcji, interpretacji – to jest duchowa
droga człowieka. Tak rozumiem wiarę religijną: wejście w świat
przesłań, które nie są wytworem osoby religijnej, które są jednak przez osobę religijną odbierane jako cenny skarb.

ODWAGA < ZNACZENIA < 19

>>J.G.: A co powiedzieć zalęknionym niehermeneutom, którzy obawiają się wolności recepcji jak ognia? Oni przecież
odczuwają strach przed wywróceniem na nice tego, co wydaje się kodeksowym zapisem.
>>T.B.: Rozważmy to na konkretnym przykładzie. Pewne interpretacje historyczne ukazują, że boskość Jezusa jest przekonaniem, które powstało w środowiskach chrześcijańskich kilkadziesiąt lat po Jego śmierci. No to zalękniony będzie mówił: „O,
podważają nam boskość Jezusa, a my mamy Jezusa za Boga!
A bez tego klapa. Bez tego nie ma chrześcijaństwa”. Ja tymczasem proponuję pozostać na poziomie sensów wydarzeń, a nie
samych gołych wydarzeń. Dlaczego? Bo nie ma gołych wydarzeń, one zawsze są serwowane z pewną funkcją (znaczeniem
i interpretacją). Słowa, że Jezus jest Bogiem albo że Jezus nie
jest Bogiem, same wymagają interpretacji. Można to rozumieć
rozmaicie, dlatego że nie tylko tajemnicą jest to, co kryje się za
słowem „Jezus”, lecz jeszcze większą jest tajemnicą to, co kryje się za słowem „Bóg”. Oni, w starożytnej greckiej mentalności pierwszego wieku, rozumieli to na swój sposób. Tertulian
inaczej, Tomasz z Akwinu pewnie trochę inaczej, a Balthasar
w XX wieku (po Heglu) jeszcze inaczej. Czemuż my nie mielibyśmy spróbować pojąć tego przesłania na nasz własny sposób?
Mamy wolność interpretacji, która nie jest żadnym zniekształceniem. I czynimy to, co oni wtedy czynili – na swój sposób
i ze wszystkimi ograniczeniami swojej epoki. Trudno, żeby
człowiek – jeśli jest wierzący – był sędzią w sprawach boskich.
Z założenia być nim nie może, bo ma ograniczony dostęp do
wszystkiego. Interpretacja jest jak dzieło sztuki – albo wybitna,
albo kicz. To jedyna przydatna dystynkcja. Inna jeszcze kwestia: słowa o boskości Jezusa oznaczają dzisiaj przede wszystkim kryterium przynależności do grupy religijnej. Odnoszą się
nie tyle do sensu doświadczeń religijnych uczniów Jezusa po
Jego śmierci, ile naszego ustawienia się tu i teraz w społeczeństwie, w którym tu i teraz funkcjonujemy: klasyfikacji, kto wierzący, a kto niewierzący, kto swój, a kto obcy. Nie można bardziej zdemolować tego intrygującego religijnego przesłania. Ja
sam, gdy słyszę o kwestionowaniu boskości Jezusa, myślę sobie: nareszcie – wspaniały temat do dyskusji, prowokacja pozwalająca wybudzić z drzemki ospałych chrześcijan, którzy już
sobie wszystko w głowach poukładali i ani myślą coś ruszać.
Bardzo się więc ucieszyłem, kiedy otrzymałem propozycję by-
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cia redaktorem serii książek na te tematy w wydawnictwie Sic.
Będzie się ona nazywać „Biblioteka Wierzącego Inteligenta”.
O Jezusie historycznym napisze książkę Dariusz Kot (powinna
ukazać się w przyszłym roku), dobry znawca literatury na ten
temat. Trzeba wreszcie zacząć myśleć na tematy religijne. Jeśli będziemy tylko padać „na kolana”, jak gromko pokrzykuje
Terlikowski, to wiele nie wyklęczymy. Co bowiem znaczy „Bóg”
dla kogoś, kto nie ma żadnego wykształcenia religijnego? To,
co pamięta z dzieciństwa, z własnego środowiska rodzinnego
i religijnego. Tymczasem pojęcie Boga, które dominuje w Polsce, jest katastrofalne: okrutne superego, nadzorca, który nic
nie przeoczy, wszystko wywęszy, a kara, jaką zgotuje za występki grzesznika, jest jak w dobrym systemie penitencjarnym
– szybka i nieunikniona. On wszystko może, więc trzeba uważać, miłym być, grzecznym, nie wychylać się, nie pyskować, bo
się może zdenerwować lub obrazić. To jest typowe przełożenie
relacji społecznych na religię, które wymaga, moim zdaniem,
znaczącej korekty. Po to jest objawienie, po to czytamy Biblię. W niej możemy odkryć inny obraz Boga, Jezus przychodzi
z inną wizją Boga, jako kogoś bliskiego, kto już jest.
>>J.G.: Czy to ma Pan na myśli, gdy pisze, że Jezus przychodzi
z przyszłości, że jest właściwie do odkrycia?
>>T.B.: Tak. Ta metafora przyszłości jest używana często. Wielu filozofów już na ten temat mówiło, ja z niej korzystam. Przyszłość jest nieznana, ona się staje. Przyszłość jest przeżywana
ambiwalentnie – może być źródłem zagrożenia albo doświadczenia czegoś pozytywnego. Jeśli przyszłość to imię Boga, wtedy myślimy o dobru, które ku nas przychodzi. To bardzo silna
metafora.
>>J.M.: Chodzi Pan na mszę?
>>T.B.: Póki co nie chodzę.
>>J.M.: Dlaczego?
>>T.B.: Nie czuję się dobrze w tym środowisku, bo jestem przez
nie odbierany jako człowiek wrogi. Taki mam status społeczny wyznaczony mi przez katolickie zwyczaje. Trudno jest chodzić gdzieś, gdzie cię nie chcą. Nie wiem, czy doczekam czasów, kiedy katolicyzm będzie zdolny akceptować w naturalny
sposób takich odmieńców jak ja. Długa droga. Na razie wzmacnia się kierunek przeciwny: wykluczania innych. To jest wprost
sprzeczne z najważniejszym przesłaniem Jezusa. Ale jakoś tym
się w Kościele mało kto przejmuje. Mój problem to zresztą dro-

biazg w porównaniu z innymi wykluczonymi grupami, które
piętnuje się z dużą bezwzględnością (antykoncepcja, in vitro,
homoseksualizm itd.)
>>J.M.: Nie odczuwa Pan tego jako dyskomfortu związanego
z pobożnością, pewnym rytmem życia?
>>T.B.: Rytm życia zakonnego mam zastąpiony przez rytm życia niezakonnego. Bolesna jest utrata świata, w którym żyłem
tyle lat. Większość moich dobrych znajomych, starych kolegów
i przyjaciół – pozostała w zakonie. Ja niestety pozostać nie mogłem. Mój sposób myślenia o religii, moje bycie religijnym nie
znajduje wyrazu w tym, czym jest status dzisiejszego katolicyzmu w Polsce. Nie znaczy to, że występuję z Kościoła. A jednak
nie znajduję w naszym katolickim świecie środowiska religijnego, które byłoby moim. Trudno znaleźć tu język, w którym
mógłbym opowiedzieć o religijności, która chodzi mi po głowie.
>>J.G.: Czy za działalność filozoficzną i pisarską obciążono
Pana jakimiś karami kościelnymi?
>>T.B.: Hm, zastanówmy się... Takich formalnych kar nie pamiętam, bo nie bardzo zwracałem na to uwagę. Ale coś tam może
było... Zostałem w trybie pilnym przeniesiony z klasztoru do
klasztoru. Metafizyczny pejzaż, jako rzetelny poznaniak, dałem
do cenzury kościelnej. Taki jest obowiązek prawny, choć gdybym go zlekceważył, nic by się nie stało. Trzech recenzentów
odrzuciło tę książkę jako niesłuszną, a czwarty negocjował ze
mną wyrzucenie pewnych fragmentów. Ta książka jest zatem
ocenzurowana. Aby zadośćuczynić przepisom kościelnym, postanowiłem to jednak zrobić. Natomiast kar formalnych nie
było, bo w czasie mojej największej aktywności prowincjałem
był Maciej Zięba – człowiek, który chciał uchodzić za liberalnego. Liberalny to on może nie był, ale był za to ostrożny.
Przeżyłem natomiast koszmar kilkuletniego ostracyzmu.
Mieszka się w klasztorze, w którym mało kto z człowiekiem rozmawia. To jest bardzo specyficzny świat, nie do opisania, pełen
uprzedzeń. Po jakimś czasie to się zmieniło, ale te kilka lat... Nie
do pozazdroszczenia. Już wtedy wiedziałem, instynkt samozachowawczy mi podpowiadał, że albo zdrowie psychiczne, albo
zakon. Dla mnie to było środowisko destrukcyjne. Choć jest jakaś grupa ludzi, która wydaje się nie ponosić szczególnej szkody psychicznej w klasztorze. Zdarzają się i tacy. W gruncie rzeczy każda biografia jest inna.

>>J.M.: Pisze Pan również o uciekaniu od psychologii albo jej
braku w Kościele.
>>T.B.: Psychologii nie może być w Kościele, ponieważ cała psychologia, począwszy od Freuda, pokazuje dynamizm popędowy. Co zatem zrobić? Istnieją nieudolne próby psychologów
chrześcijańskich, aby temu sprostać. Każda uczelnia katolicka ma wydział psychologii, można na nich pisać doktoraty, ale
z tego wiele nie wynika dla opisu chociażby sytuacji emocjonalnego rozwoju celibatariuszy. Dojrzewanie człowieka oznacza także dojrzewanie psychoseksualne, tzn. wiązanie popędu
z miłością, z uczuciami. Popęd się socjalizuje, kiedy jest emocją,
więzią z konkretną osobą. Celibatariusz tego nie zazna. Pozostaje więc z popędem i robi, co może. A niewiele może. Szkoda ludzi!
Recepcja psychologii w Kościele jest pozorna, pewnych rzeczy się nie dopowiada. Są też tacy, którzy próbują wypowiadać
się z punktu widzenia psychologicznego na temat organizacji życia kościelnego. Najbardziej znaczącą pozycją wydaje się
książka Drewermanna pt. Kler. Psychogram ideału. Ale tej publikacji nie dostrzeżono. A szkoda, bo argumenty w niej przytoczone są poważne. Drewermann analizuje szereg przypadków
kłopotów księży, sióstr zakonnych. Recepcji książki nie było, bo
jej dostrzeżenie musiałoby zmienić sposób myślenia, skutkować zmianą przepisów o celibacie. Dopóki nie ma dowolności
celibatu, nie będzie w Kościele psychologii. A jeśli jakiś papież
kiedyś wprowadzi dowolność celibatu, uwolni Kościół od rozlicznych problemów. Nastąpiłaby wyraźna humanizacja życia
duchownych.
>>J.G.: Ostatnie pytanie, jakie chciałem Panu zadać, dotyczy
trafiającej właśnie do księgarń książki – W poszukiwaniu mistrzów życia. Rozmowy o duchowości. Jest Pan jej bohaterem,
współrozmówcą, wraz z Wojciechem Eichelbergerem i Wojciechem Szczawińskim. Byłbym nieuczciwy wobec czytelników „Znaczeń”, gdybym nie zapytał o tę książkę. Co Pana
skłoniło do takiej rozmowy? Co czytelnik w niej odnajdzie?
>>T.B.: Inicjatorem był Wojciech Szczawiński, który chciał rozmawiać z kimś o Biblii. Tak jak pisze we wstępie, był w młodości gorliwym ministrantem. Później rozczarował się, odszedł
od Kościoła, uważa się za agnostyka. No i chciał z Eichelbergerem rozmawiać na temat Biblii. A Eichelberger mu powiedział:
„Ja jestem buddystą. Trzeba by jeszcze kogoś innego, jakiegoś
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księdza, co się na tej Biblii zna” – tak to przynajmniej próbuję Panom zrekonstruować. Zaprosili mnie. Ja wtedy jeszcze byłem księdzem.
Idea była taka, że chcemy mówić o pewnych przesłaniach
zawartych w nauczaniu Jezusa. Jak to rozumie chrześcijański teolog? Jak to rozumieć w ogóle? Co to jest za postawa?
Bo bardzo wiele wskazań Jezusa to wskazania praktyczne, nie
religijne, np. jak się ludzie powinni traktować, co myśleć o sobie. To są zdroworozsądkowe nauki. Wojtek Eichelberger, zakorzeniony nie tylko w psychologii, ale również w tradycji
buddyjskiej, którą uważa za bliską sobie, przypominał w tych
rozmowach różnego rodzaju przypowiastki, historie buddyjskie, które traktują o podobnych rzeczach. Próbowaliśmy szu-
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kać podobieństw duchowych, jakiegoś powinowactwa pomiędzy postaciami Jezusa i Buddy. Nie chcieliśmy tego mieszać,
bo wiadomo, że to są bardzo różne tradycje, ale przynajmniej
w świetle recepcji nauk Jezusa i Buddy chcieliśmy rozmawiać
o dzisiejszej duchowości człowieka. Co to właściwie znaczy?
Nasza diagnoza była mianowicie taka: instytucje religijne nam
tej duchowości nie dostarczają. To jest również moja diagnoza, jeśli idzie o Kościół katolicki. Szereg moich wysiłków, także w sferze publicznej, idzie w tym kierunku, by odkrywać na
nowo w naszym pokoleniu duchowy przekaz tradycji chrześcijańskiej. On tam jest, lecz przykryty dominującym przekazem
społeczno-kulturowo-separacyjnym. Szukaliśmy tego właśnie:
duchowego przesłania Jezusa i Buddy.

„Przestępcy nie są odważni”
O „ekonomice” życia więziennego
Marta Bernaś

Pozytywna waloryzacja, jaką przypisujemy odwadze w języku
potocznym, przesłania nam oczywisty skądinąd fakt, że sens
wszelkich jednostkowych zachowań jest w pełni jasny dopiero wówczas, gdy osadzimy je w społecznym kontekście oceny.
Dotyczy to zresztą nie tylko samych zachowań, ale i języka używanego do ich opisu. Spektakularnego przykładu dostarczył
historyczny przełom, jaki dokonał się w społeczeństwach postsocjalistycznych. Tutaj zmiana ustroju, która określała ramy
tzw. społecznej praktyki, spowodowała zmianę znaczenia nie
tylko poszczególnych słów. Przedefiniowała również wskaźniki szeregu zmiennych opisujących rzeczywistość społeczną
w wymiarze językowym.
Problem, który chcę poruszyć w niniejszym artykule, nie odwołuje się do tak szerokiej perspektywy, mam jednak nadzieję, że zdołam – na przykładzie jednego słowa, uznawanego
powszechnie za jednoznacznie pozytywne – pokazać, co tak
naprawdę może ono znaczyć w rzeczywistości totalnej. Mowa
o odwadze. Czy zachowania więzienne, przez samych więźniów oceniane jako odważne, istotnie tak mogą być określone? Czy odwaga znaczy dla opisywanej populacji zawsze to
samo?
Przestępcy bardzo cenią sobie odwagę. To jedna z głównych kategorii, która wprowadza porządek w hierarchiczne
struktury świata przestępczego. Jednakże przestępcza percepcja odwagi odbiega od ogólnie przyjętej w społeczeństwie.
Nieodłącznym elementem odwagi jest dla każdego przestępcy umiejętność wywierania presji lub uzyskiwania przewagi
poprzez zastosowanie przemocy. Stąd siła fizyczna traktowana jest jako warunek podejmowania działań, które mogą być
ocenione jako odważne. Innymi słowy, przestępcy trudno sobie wyobrazić kogoś, kto, dysponując siłą fizyczną, nie jest jej
w stanie wykorzystać do uzyskania przewagi nad innymi lub
ugina się przed kimś, kto nie dysponuje tym walorem w nad-

miarze. Jednocześnie przestępcy, szczególnie ci młodsi, odwołują się do męstwa i śmiałości jako przymiotów rycerzy, bohaterów filmowych, wyimaginowanych postaci stworzonych
w czasach dzieciństwa. Operowanie znanymi obrazami z bajek,
filmów przygodowych, zasłyszanych opowieści świadczy o infantylizacji pojęcia odwagi, które później, w dorosłym już życiu, spłycone zostaje do poziomu siły fizycznej jednostki.
Te uproszczenia w zakresie definiowania zarówno odwagi,
jak i innych kategorii moralnych, są w znacznym stopniu wynikiem zawężenia horyzontu socjalizacyjnego. W większości
przypadków przyszli osadzeni pochodzą z rodzin dysfunkcjonalnych, patologicznych. Często nie posiadają zawodu, są ludźmi o złym stosunku do pracy i raczej słabym wykształceniu. To
zawężenie wpływa negatywnie na rozwój psychospołeczny,
młodzieńcze doświadczenia, proces podejmowania decyzji,
standardy stosowane w ocenie innych ludzi.
Młodzi przestępcy lub młodzi aspirujący do grup przestępczych skłonni są do negatywnego solidaryzowania się z innymi, a ich horyzont aksjologiczny najczęściej kształtowany jest
przez sport i rozrywkę. Zdarza się, że są nieobliczalni w czasie
zbiorowych buntów i wystąpień1. Odwaga zostaje przez nich
sprowadzona do okazania siły. Przestępca w zakładzie karnym
to jednak kto inny niż przestępca (lub potencjalny przestępca) na wolności. W warunkach więziennych ta skrzywiona perspektywa postrzegania odwagi zmienia się w sposób radykalny.
Czy w zakładzie karnym spotykamy się z przejawami rzeczywistej odwagi? Raczej nie. Przestępcy nie są odważni. Podstawą ich działania jest zazwyczaj uświadomiona kalkulacja. Opłacalność, jako kategoria rodem z ekonomiki życia codziennego,
to główne kryterium oceny zachowań, które zostaną przez
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H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk
2003, s. 61.
1
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więźnia podjęte bądź nie. „Przejawianie rzeczywistej odwagi – jak twierdzi Kosewski – w sytuacji upokorzenia, w której
się znajdują, wymagałoby niejednokrotnie wejścia w konflikt
z systemem instytucjonalnym”2. I choć znakiem odwagi osobistej jest dla wielokrotnych recydywistów gotowość podejmowania ryzyka, musimy jednak pamiętać, że ryzyko nie może
być w tym wypadku rozpatrywane jako element zachowań aksjologicznych, nastawionych na realizację wartości. Więźniowie dokonują tu tylko i wyłącznie zracjonalizowanej kalkulacji
kosztowej, będącej elementem realizacji zwykłych potrzeb.
Dla zewnętrznego obserwatora życie osadzonych jawi się
jako bezgraniczna nuda, wypełniana spacerami i leżeniem
przed telewizorem. Nie jest to więc sytuacja, w której w ogóle mogą się pojawić sytuacje wymagające odwagi. Jeśli jednak zagłębimy się w więzienne realia, możemy zauważyć, że
powtarzalne, codzienne sytuacje i tu prowadzą do rozmaitych
dylematów. Decyzje, jakie wówczas muszą być podejmowane,
mają bardzo często inne znaczenie i nabierają innej wagi niż takie same decyzje podejmowane w warunkach wolnościowych.
Ta sama decyzja, która poza zakładem wpływa co najwyżej na
jakość życia, tutaj może się okazać wyborem określonej ścieżki
przeżycia, a więc wyborem o charakterze strategicznym.
Więźniowie, szczególnie grypsujący, parają się handlem,
wymianą grypsów, tworzą koalicje, tatuują się, zmieniają cele,
walczą ze sobą, okradają „frajerów”3. Osadzony musi być przygotowany na mnogość sytuacji, które wymagać będą od niego podjęcia ryzyka. Sytuacje te są testem „bycia człowiekiem”
w więzieniu. Kategoria ta odnosi się zarówno do grypsujących, którzy w zakładzie karnym mianują się „ludźmi”, jak i do
tych, którzy nie wstępują w szeregi żadnej z subkultur więziennych. Umiejętność zachowania się w danej sytuacji, podjęcia ryzyka jest w społeczności osadzonych swoistym „być
albo nie być”.
Zamiana języka wolnościowego na język więzienny, redefinicja podstawowych kategorii opisujących jednostkowe postawy toczy się w trakcie procesu wstępowania skazanego do grupy współwięźniów. Powstaje pytanie, czy nowo osadzeni mają
2
M. Kosewski, Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia, Warszawa 1985,
s. 123.
>> 3 M. Kamiński, Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia,
Warszawa 2006, s. 154.
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czas do niego się przygotować i kiedy tak naprawdę nabywają umiejętności nazywania korzystnym lub ryzykownym tego,
co odważne. Kosewski w swoich rozważaniach podjął tę tematykę w odniesieniu do wielokrotnych recydywistów. To na ich
przykładzie widać, że rozpoznanie systemu jest w ogóle możliwe i przynosi określone korzyści. Recydywista, czyli człowiek,
który powraca do zakładu karnego po popełnieniu kolejnych
przestępstw, mający za sobą kilkukrotną „przerwę w życiorysie”, posiada umiejętność przystosowania się do warunków zakładu karnego i znajomość zasad panujących w tej instytucji.
To właśnie ta znajomość zasad i umiejętność wykorzystania
odpowiednich narzędzi do walki z systemem penitencjarnym
pozwala na uzyskanie korzyści w podejmowanym ryzyku, kojarzonym przez osadzonych z postawą odwagi. Pierwszy raz
osadzeni zazwyczaj nie wiedzą o wielu rzeczach, które mogą
im się przydarzyć w zakładzie karnym, bo nie odnajdują odniesień do rzeczywistości świata wolnościowego. Z tego więc powodu nie umieją odnaleźć się w nowej społeczności. Dopiero
zrozumienie i zinternalizowanie zasad kodu więziennego pozwala na zmianę zastanych, wpojonych często w procesie socjalizacji społecznej, wartości moralnych.
Przestępcy na ogół mają znacznie większą od przeciętnej
wiedzę dotyczącą norm zarówno prawnych, jak i moralnych,
ale się do nich nie stosują. Wiedzę tę wykorzystują nieco inaczej. Budują skomplikowane konstrukcje usprawiedliwiające niezgodność ich czynów z powszechnie cenionymi wartościami moralnymi. Subiektywizują w ten sposób samo pojęcie
moralności4, zachowując mniemanie, że czyny, których się dopuścili, mogą być wprawdzie niezgodne z interesami innych
ludzi, ale nie mają charakteru niemoralnego.
Te same konstrukcje i uogólnienia odnoszone są do poszczególnych pojęć (między innymi takich jak odwaga). Według Kosewskiego zachowania określane przez więźniów mianem odważnych, które w istocie zasługują jedynie na miano
ryzykownych, łączą w sobie trzy elementy:
• spektakularność działania, które wywołuje duże poruszenie opinii społecznej, aparatu ścigania, własnego środowiska;
• niebezpieczeństwo, mierzone surowością kar, jakie grożą
w razie przyłapania sprawcy;
>>
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M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Warszawa 1986.

opłacalność działania, mierzona dużą korzyścią, jaką ono
przyniosło lub przynieść mogło5.
Mimo że dwa pierwsze czynniki stanowią o wielkości ryzyka, to jednak korzyść wynikająca z podjęcia działania postrzeganego jako ryzykowne stanowi warunek sine qua non określenia tego samego zachowania również jako odważnego.
W kulturze wolnościowej konwencje ocen moralnych nie zezwalają na usprawiedliwienie czynów niemoralnych korzyściami, jakie z nich płyną. Według osadzonych natomiast niemoralność przynosząca korzyści nie potrzebuje usprawiedliwień.
Nie rozpatrują oni własnych czynów w kategoriach dobra i zła.
W procesie dojrzewania przestępczego coraz sprawniej działają mechanizmy redukcji dysonansu moralnego. Przestępcy
stopniowo rezygnują z realizacji osobiście cenionych aksjomatów, zadowalając się tylko ich pozorem i rozbudowując systemy usprawiedliwień, które chronią ich poczucie własnej wartości – to minimum pozwalające czuć się człowiekiem.
Postawy, które określają ryzykowne zachowania nastawione
na realizację potrzeb indywidualnych, mylone przez więźniów
z zachowaniami odważnymi, stanowią element procesów integracyjnych. Każdy nowo osadzony więzień tuż po przejściu
bramy staje wobec konieczności wejścia w system społeczno-kulturowy grupy więziennej. Proces wymuszonej integracji
jest tu równoczesny z procesem „socjalizacji” i poznawania języka grupy. Odnajdując się (bądź nie) w poszczególnych sytuacjach, rozwiązując (bądź nie) testy i zadania stawiane przez
grupę, nowo osadzony bierze udział w rytuałach inicjacyjnych. Już tutaj, nie znając reguł ani obowiązującego systemu
znaczeń, może przyjmować określone strategie, w których jest
miejsce na ryzyko i kalkulację, ale nie ma miejsca na odwagę.
To samo dotyczy strategii, które każdy więzień musi przyjąć
po zakończeniu procesu integracji, strategii, które zdecydują
o sposobie funkcjonowania w grupie osadzonych. Tu także natkniemy się na postawy, które mogą być rozpatrywane jedynie
w kategoriach kalkulacji kosztów, chociaż przez więźniów są
ujmowane w kategoriach odwagi lub jej braku6.
•

M. Kosewski, op. cit., s.123.
Sytuacje pokazujące działania ryzykowne, w mniemaniu osadzonych
– odważne, najlepiej obrazuje Marek Kamiński, który, opisując własne przeżycia więzienne, zaznajamia nas z realiami życia w zakładzie karnym. Marek
Kamiński w latach 1982-1989 kierował podziemnymi wydawnictwami STOP
i KSIĄŻNICA LITERACKA. W 1985 roku został zamknięty jako więzień podzie-
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Na przykładzie rytuałów więziennych można dokładnie opisać stosunek do tzw. działań odważnych i udowodnić, że bardzo często połączone są one ze zwykłym brakiem wyboru.
System, o którym obecnie mówimy, w wielkim skrócie, można określić jako mocno zhierarchizowany. Kulturotwórczą rolę
w zakładzie karnym spełniają git ludzie (grypsujący) i fest ludzie (feści), którzy stanowią dwie rywalizujące ze sobą organizacje społeczne. Aby być w więzieniu „człowiekiem”, należy
mieć honor (godność), być twardym oraz lojalnym. Świadectwem posiadania honoru i godności jest przynależność do
grupy „ludzi”. Drugą wspólną wartością jest twardość lub – jak
to mówią więźniowie – „charakterność”, które ujawniają się
w nieokazywaniu lęku, nieustępliwości oraz w dzielności i „bitności”, ujawnianej w konfliktach ze współwięźniami.
Więźniowie, szczególnie pierwszy raz osadzeni, poddawani
są zazwyczaj różnym testom, próbom, których głównym zadaniem jest określenie przynależności do jednej z wielu kategorii
osadzonych7. Rytuały przyporządkowujące więziennego „świeżaka” (czyli kogoś, kto pierwszy raz dostał się do więzienia)
do grupy, w której – być może – pozostanie już na całe życie8,
mają charakter zachowań inicjacyjnych. Związane są z naciskiem grupy więziennej na osadzonego, zmuszają go do określenia swego miejsca we wspólnocie. Do identyfikacji z grupą
najczęściej dochodzi w wyniku kalkulacji. Więźniowie podejmują ryzyko, by w oczach grupy nadać znaczenie własnym
działaniom.
Deklaracja przynależności do określonej subkultury więziennej łączy się z różnymi rytuałami, które warunkują dostanie
się do grupy. „Świeży” więzień zostaje poddany próbom sprytu, odporności na ból, pewności siebie, refleksu, siły fizycznej
mia solidarnościowego. Skazany na trzy lata, postanowił wykorzystać ten czas
do zbadania, a później opisania w książce Gry więzienne. Tragikomiczny świat
polskiego więzienia rzeczywistości więziennej. Książka ta jest próbą zrozumienia świata zakładu karnego.
>> 7 Wśród osadzonych wyróżniamy różne subkultury. Główną jest subkultura grypsujących, można jednak przynależeć do „festów”, czyli grupy opozycyjnej wobec grypsujących. Można również, uczestnicząc w życiu tych grup,
zostać zdegradowanym do pozycji „frajera”, „ciężkiego frajera”, „cwela”. Wyróżniamy jeszcze „szwajcarów” – którzy nie przynależą ani do jednej, ani do drugiej grupy.
>> 8 W badaniach realizowanych wśród osadzonych bardzo często słyszałam
deklarację możliwości powrotu do więzienia. Osadzeni uzasadniali to świadomym wyborem takiej właśnie drogi (na przykład: „nie umiem nic więcej, tylko
kraść, więc to będę robił”).
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i wytrzymałości. Po „przejściu”, które kończy się integracją lub
odrzuceniem, przychodzi czas na adaptację i realizowanie indywidualnych potrzeb, czyli tzw. gry indywidualne. Cały ten
system jest mocno zinstytucjonalizowany, ściśle określone są
zasady postępowania, łatwe do przewidzenia są również ich
skutki. Prześledzimy obecnie, odwołując się do rytuałów inicjacyjnych, gier indywidualnych oraz strategii adaptacyjnych,
w jaki sposób przedstawiciele subkultury więziennej dokonują
redefinicji pojęcia odwagi, wyposażając ją w przymioty o charakterze jedynie kalkulacyjnym.
RYTUAŁY INICJACYJNE
Rytuały inicjacyjne rozpoczynają się dla nowo osadzonego
już w pierwszych dniach pobytu w zakładzie karnym. Przeprowadzają je starzy mieszkańcy celi. Dwa wstępne testy związane ze wstąpieniem do grupy grypsujących to „przecwelanie”
i „chrzest”9. Według Marka Kamińskiego „przecwelanie” ma zidentyfikować „świeżaków”, szczególnie niepasujących do roli
grypsującego. Osadzony już na początku swojej drogi więziennej musi oszacować, czy opłaca mu się brać udział w tych
testach, by dołączyć do grupy, czy lepiej siedzieć cicho i być
pomiatanym przez innych lub przeniesionym do innej celi,
gdzie spotkają go nowe szykany.
„Przecwelenie” – jak pisze Kamiński – jest podstawowym testem siły charakteru. Ofiary tego testu często postrzegają go
jako brutalny gwałt. Jednak w rzeczywistości gwałt oznacza tu
często jedynie zgodę ofiary na wykonanie usług homoseksualnych, w zamian za ochronę i inne korzyści. „Przecwelanie” poprzedzają represje fizyczne i psychiczne. Nowo osadzony poddawany jest serii kuksańców, wyzwisk, starsi współwięźniowie
racjonują mu jedzenie. Współosadzeni komentują w niewybredny i rażący sposób zwyczaje rodzinne „świeżaka”. Tak zmaltretowany psychicznie człowiek zostaje zaskoczony przez jednego z więźniów-oprawców pewną propozycją. Sytuację tę
opisuje Marek Kamiński: „Wreszcie w nocy jeden z mniej aktywnych prześladowców może nachylić się nad jego łóżkiem
z ofertą: «Ty, Studynt, ty siem nie peniaj. Ja przytrukam chopakom, to kopsnom ci spokój. Dadzom ci na powrót kojko i bedzesz się łamać na jaruzelu bez limitu. Ale musisz cóś dla mnie
zrobić. Zrób mi lachę. Tylko raz. Ja im nie powiem. Obciągniesz
>>
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M. Kamiński, op. cit., s. 62.

mi i będziesz wolny jak świerszcz»”10. Ten, który ulega pokusie
i przyjmuje ofertę, bezpowrotnie traci swoją szansę na integrację już na całe więzienne życie – nie zaliczył testu. Zostaje tzw.
„cwelem”, a co za tym idzie, otrzymuje kobiece imię, mieszka
obok ubikacji i zostaje zmuszany do świadczenia usług seksualnych innym więźniom. Z kolei ci, którzy nie przyjęli oferty, dowiadują się, że jest to rutynowy test sprawdzający „odwagę” i hart ducha więźnia. Test na „przecwelanie” to nic innego
jak stworzenie sztucznej sytuacji decyzyjnej, w której obiekt
poddawany testowi musi wytworzyć w sobie jeden z dwóch
obrazów mentalnych. Albo walczę – na śmierć i życie – bronię się przed poniżaniem bez względu na konsekwencje. Albo
ulegam, bo nie mam siły walczyć. Zewnętrznemu obserwatorowi wydawać się może, że więzień, który propozycję odrzuca, wykazuje się odwagą w obronie własnej godności. Złudzenie to wynika z wolnościowej perspektywy, którą – siłą rzeczy
– musi przyjmować obserwator zewnętrzny. W społeczno-kulturowym systemie więziennym nie ma jednak miejsca na godność jako wartość, której należy bronić. Znaczenia nabierają jedynie interesy. Test na „przecwelanie” to – jak już powiedziałam
– sztucznie wytworzona sytuacja decyzyjna. Wprawdzie tylko
jedna ze stron zna reguły i decyduje o przebiegu całego procesu (w tym długości trwania samego testu), ale dla obu stron
jest to rzeczywistość gry. Nagrodą nie jest własna godność,
ale miejsce, jakie można zająć w hierarchicznej strukturze ludzi nastawionych tylko i wyłącznie na przetrwanie oraz realizację swoich bieżących potrzeb. Stąd nie na odwagę tu miejsce, ale na kalkulację. Więzień musi rozwiązać prosty w gruncie
rzeczy dylemat: czy jest w stanie nadal ponosić koszty, czy rezygnuje z gry, licząc na to, że uciążliwości, jakie go spotkają,
będą mniej „kosztowne” od dalszego udziału w teście. Tak czy
inaczej więzień już na samym początku dowiaduje się, że cele,
jakie może realizować w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, są zupełnie odmienne od tych, jakie realizował
poza więzieniem. Sytuacje, w których się znajdzie, są predefiniowane przez współwięźniów, a słowa służące do opisu jego
własnych zachowań nabierają nowego sensu. W tym kontekście podejmowanie wyzwania i odrzucenie nęcącej propozycji
seksualnej nie jest już dla niego aktem odwagi, czyli ryzykiem
rzucanym na szalę w obronie wyższych wartości z gotowością
>>

10

Ibidem, s. 65-66.

przyjęcia wszelkich konsekwencji. Decyzja w tym wypadku dotyczy oceny własnych zasobów, odpowiedzi na pytanie: Czy
mam jeszcze siłę? Zachowanie, które zewnętrzny obserwator
może zinterpretować jako akt odwagi, nie tworzy niczego, a w
szczególności nie umacnia porządku aksjologicznego poprzez
jednostkowe potwierdzenie wartości (jaką w tym wypadku
mogłaby być ludzka godność). Ryzyko podejmowane przez
więźnia zwiększa jedynie jego szanse na zajęcie satysfakcjonującego miejsca w grupie.
„Chrzest” to nic innego jak kolejne testy inicjacyjne mające na
celu odnalezienie słabych jednostek i wytropienie kolejnych
przywódców subkultury, którzy swą odwagą i sprytem przynosić będą chlubę braci grypserskiej. Testy te mają podobną
filozofię, opierają się na podobnych regułach gry – sprawdzaniu odwagi fizycznej i psychicznej przyszłego członka subkultury. Jeśli nie da się on zastraszyć opowieściom na temat okrucieństwa testu, który będzie przechodził, ma zagwarantowany
sukces – wejście w subkulturę. Kamiński opisuje w ten sposób
przygotowania do rytuału „kocówy”: „Późną nocą, przy świetle pochodni zrobionych z tłuszczu i prześcieradeł, mała aria
świeżaków z zawiązanymi oczami zostaje rozciągnięta na stołkach. Kat, wykonawca testu, przygotowuje marchewę, specjalnie spreparowany mokry ręcznik, którym można ponoć łamać
kości bez pozostawienia zewnętrznych śladów bicia. Przerażony świeżak, otoczony przez krąg złaknionych krwi, półnagich
więźniów czeka na mordercze razy. Tuż przed rozpoczęciem
kaźni kat oferuje mu możliwość przerwania ceremonii w zamian za rezygnację z przywileju dołączenia do grypsujących.
Ten, kto przestraszony groźną scenerią przyjmuje propozycję,
natychmiast otrzymuje symboliczny cios w twarz od kata. Pod
jego adresem pada rytualny bluzg: «Idź do wora frajerze jebany! Chuj ci w dupę!»”11. I znowu pojawia się podobieństwo sytuacji do poprzedniej – ci, którzy się nie zlękli, przechodzą do
kolejnego etapu inicjacji. Razy zadawane podczas chrztu są
symboliczne, w gruncie rzeczy nie czynią krzywdy. Wszelkie bicie i przemoc byłoby sytuacją nieopłacalną dla starych więźniów, ponieważ za wszelkie przejawy okrucieństwa i przemocy fizycznej czeka kara instytucjonalna, nałożona przez system.
Kolejnymi testami sprawdzającymi hart ducha i odwagę osadzonych są wszelakie gierki, które premiują siłę charakteru, re>>
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Ibidem, s. 67-68.

fleks, przytomność umysłu, gotowość do działania i umiejętność pomijania nieistotnych faktów. Próby męstwa i odwagi
podejmowane przez nowo przybyłego więźnia w obronie własnej człowieczej godności są ujęte w pewne reguły gry. Według Kamińskiego przypominają one zarówno doświadczenia
z psychologii społecznej, jak i sztuczne sytuacje decyzyjne eksperymentalnej teorii gier12. Celem deklarowanym przez starszyznę jest posortowanie „świeżaków” według typu charakteru
i lotności umysłu.
Po przyjęciu do grupy zaczyna się dla nowego skazanego okres
więziennego stażu, trwający kilka miesięcy. Z opisów gier zaproponowanych przez Moczydłowskiego13, Kosewskiego i Kamińskiego wyłania się obraz przewartościowania norm wśród
osadzonych i narzucenia sobie świata wartości grupy, do której chce się przynależeć. Więzień ma znikome możliwości przejawiania zachowań autonomicznych, zgodnych z cenionymi
przez siebie wartościami. Zakres jego dowolnych czynności
jest z góry ograniczony do spraw instytucji karno-poprawczej,
gdzie rygor, dyscyplina i nadzór stanowią cele pierwszoplanowe. Podmiot więc jest zobligowany do znalezienia nowych
norm, które w istniejących warunkach przybliżają mu te same
wartości i pomogą znaleźć zachowanie zaspokajające potrzebę własnej godności. Gry te są bardzo groźne w swoim założeniu – mają przestraszyć, lecz zakończenie ich jest bardzo bezpieczne. Jednak nie zawsze starszyzna więzienna dopilnuje
nadgorliwości „świeżaka” i poddani testowi mogą sobie zrobić
dużą krzywdę. Bardzo dobrą egzemplifikację tego stanu rzeczy
daje Kamiński. „Mój znajomy, również student z ksywką «Student», skoczył z łóżka na podłogę, zanim otrzymał sygnał od
testujących i zanim oni rozciągnęli asekurujący koc. W efekcie doznał lekkiego urazu kręgosłupa. Lekarzowi powiedział,
że spadł z łóżka. Ta demonstracja lojalności wobec współwięźniów natychmiast zakończyła Amerykę «Studenta» z wynikiem pozytywnym”14. Jak widać, szczególna twardość niesie
za sobą dodatkowe korzyści. Poszkodowany wypracował sobie
urazem kręgosłupa poszanowanie wśród starszyzny, mimo że
jego działanie okazało się kalkulacją dopiero na końcu – gdy
został zapytany o to, co się stało. Z jednej strony stchórzył, bo
>>
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Ibidem, s. 68.
P. Moczydłowski, Drugie życie więzienia, Warszawa 2002.
M. Kamiński, op. cit., s. 76.
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nie przyznał się do lekkomyślnego czynu, z drugiej zyskał, bo
odważył się znosić ból zadany mu nie wprost przez grupę.
Opisany wyżej test inicjacyjny to dalszy ciąg tego samego
procesu. W jego wyniku nowo osadzony więzień – jeśli jeszcze nie został wykluczony – w coraz większym stopniu staje się członkiem grupy, potwierdzając swoją lojalność kolejnymi aktami „odwagi”, czyli niczym nieuzasadnionego ryzyka.
Jednocześnie przyswaja sobie specyficzny więzienny system
znaczeń. Dowiaduje się między innymi, że odwaga to tylko
i wyłącznie umiejętność podejmowania ryzyka. Uczy się podejmować to ryzyko w celach czysto instrumentalnych, występując jednocześnie przeciwko wszystkim wartościom cenionym
na wolności. Najbardziej spektakularnym przykładem działań
tego właśnie typu są – omawiane przeze mnie poniżej – tzw.
gry indywidualne.
GRY INDYWIDUALNE
Opisane powyżej gry i testy dotyczą zachowań integracyjnych.
Wydawać by się mogło, że w związku z kalkulacją opłacalności tzw. zachowań odważnych tylko takie „zabawy” sprawdzają
u więźnia umiejętność podejmowania ryzyka i świadczenia odwagą w imię wyznawanych przez grupę wartości.
Istnieje jednak druga grupa zachowań, nazwana przeze
mnie grami indywidualnymi, a przez Marka Kamińskiego „niedomaganiem strategicznym”. Zachowania te to wszelkiego rodzaju samouszkodzenia, jakim poddają się osadzeni. Dzieli się
je na trzy kategorie:
• samouszkodzenia, w wyniku których osadzony aktywnie wpływa na stan swojego zdrowia poprzez okaleczenie się;
• symulka, gdy więzień symuluje chorobę wykrywalną tylko za pomocą specjalistycznych badań; do spreparowania oznak choroby wykorzystuje różne sposoby, łącznie
z samouszkodzeniem;
• odmowa, najprostsza i najpowszechniejsza metoda, mająca miejsce wtedy, gdy więzień odmawia podjęcia działań mających istotne konsekwencje dla jego zdrowia.
Najbardziej znaną i powszechną techniką samouszkodzenia
jest „połyk”. „Połyk” to inaczej połykanie jakiegoś przedmiotu,
zazwyczaj dużego i metalowego; połykacz wkłada przedmiot
jak najgłębiej do gardła i zeskakuje ze stołka albo z pryczy na
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podłogę; procedura ta jest powtarzana dopóty, dopóki przedmiot nie wbije się odpowiednio głęboko do przełyku. Do typowych przedmiotów „połyku” należą: noże, łyżki, sprężyny,
gwoździe, druty, igły, sprężynki od długopisu, agrafki, termometry, żyletki i pałąki od wiader; w niektórych wypadkach połknięte przedmioty można wyciągnąć za pomocą bronchoskopu, gastroduodenoskopu lub ezofagoskopu; często konieczna
jest operacja15. Ponadto wyróżnia się także: pochlastanie, podłapywanie, podpalanie, świrowanie, wbitkę, wstrzyk, zasypkę
i inne. W celowych samookaleczeniach zazwyczaj nie pomagają inni więźniowie, ewentualnie mogą oni jedynie wspomóc
osadzonego wiedzą na temat technik niedomagania strategicznego.
Z perspektywy człowieka wolnego trudno zrozumieć, dlaczego zdrowa psychicznie jednostka porywa się na eksperymentowanie ze swoim ciałem w tak niebezpieczny sposób. By
uświadomić sobie to zachowanie, należy poznać cele niedomagania strategicznego. Prawie wszystkie związane są z chęcią „przemieszczenia się” osadzonego w obrębie zakładu lub
poza nim. Wywołane są jednak nie tylko pragnieniem przezwyciężenia nudy panującej w życiu więźnia, lecz również innymi,
o wiele bardziej ważnymi potrzebami, takimi jak:
• ucieczka z wrogiego środowiska: prześladowany „frajer”
lub „cwel” może dzięki samouszkodzeniu opuścić celę,
grypsujący może zapobiec umieszczeniu go we wrogiej
celi;
• symboliczne oczyszczenie po przypadkowym „przecweleniu”16: grypsujący po takim zajściu może za pomocą samouszkodzenia wysłać swojej grupie sygnał, że przynależność do grupy jest dlań niesłychanie ważna;
• pobytu w celi szpitalnej, to znaczy chęć odpoczynku w stosunkowo komfortowym szpitalu więziennym
lub przeniesienie do szpitala wolnościowego, być może
z myślą o ucieczce;
Ibidem, s. 226.
Przypadkowe „przecwelenie” może zajść w momencie kontaktu więźnia
grypsującego z przedmiotem „nieczystym” – czyli „przecwelonym”. Może zostać pokropiony berłem – czyli szczotką klozetową, może zjeść jedzenie, które było w kontakcie z „przestrzelonym” („przecwelonym”), może przypadkiem
dotknąć rzeczy „cwela”. Zasada „przypadkowego przecwelania” oznacza sytuację, w której więzień przypadkiem daje się „przecwelić”, a nie towarzyszą
temu takież zamiary grupy, tzn. nikt nie chce go zdegradować.
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wywarcie presji na prokuratora: jest to droga do zawieszenia tymczasowego aresztu, zmiany kwalifikacji przestępstwa albo zawieszenia wyroku;
• wywarcie presji na organy podejmujące decyzję o przerwie w karze, warunkowym zwolnieniu i innych sprawach ważnych dla skazanych;
• spotkanie dzięki koordynacji samouszkodzeń: jest to metoda oszukiwania systemu penitencjarnego, który izoluje wspólników przed rozpoczęciem procesu – spotkanie
w szpitalu pozwala im uzgodnić zeznania; metoda stosowana również w zlotach mącicieli z różnych więzień17.
Po analizie celowości przeprowadzenia niedomagania strategicznego widać, że rzadko jest ono spontaniczne. Zazwyczaj
stanowi złożony projekt, oparty na starannie przygotowanym
i obmyślonym planie18.
Samouszkodzenie jest uznawane przez więźniów za szczególny akt odwagi, ponieważ może on zakończyć się śmiercią.
Osadzony doprowadza się do takiego stanu, w którym traci
kontrolę nad swoim ciałem. Igranie ze śmiercią to ściąganie na
siebie największego niebezpieczeństwa, ale też zimna kalkulacja, w której kartą przetargową jest życie człowieka. Taka sytuacja jest problemowa dla każdego zakładu karnego, więc zazwyczaj „ustępuje się”, spełniając przy tym zakamuflowany cel
więźnia.
Niemal wszyscy więźniowie zastanawiają się nad samouszkodzeniami albo symulacją, analizują możliwe scenariusze wraz z ich konsekwencjami. Każdy z nich, jeśli stwierdzi,
że strategiczne niedomaganie może przynieść korzyść, zainwestuje dużo wysiłku, by zdobyć odpowiednią wiedzę, a następnie przystąpić do działania. Dyskutując o odwadze w kulturze wolnościowej, można przyznać, że działania związane
z wszelakimi uszkodzeniami ciała przez samego siebie, jeśli nie
są związane z żadną chorobą psychiczną, wymagają wielkiego hartu ducha (i ciała). Zazwyczaj okaleczanie ciała wykonywane jest w związku z rytuałami religijnymi lub subkulturowy•

M. Kamiński, op. cit., s. 220.
W trakcie badań więziennych usłyszałam opowieść jednej z więźniarek
z ZK w Krzywańcu, która dokonała „połyku” aluminiowej łyżki pod wpływem
impulsu, jakim był ból głowy i odmowa podania jej tabletki przeciwbólowej przez funkcjonariuszy. Dzięki temu „odważnemu” działaniu osadzona nie
dość, że wykaraskała się na kilka dni z celi aresztu śledczego, to na dodatek
ustąpił jej ból głowy, a nawet uzyskała zwiększoną pomoc medyczną.
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mi. Natomiast w więzieniu, o ile pojęcie rytualizacji jest bardzo
rozpowszechnione, o tyle nie odnosi się ono do niedomagania
strategicznego. Więzienne uszkodzenia ciała nie są rytuałami,
są metodami obliczonymi na osiągnięcie konkretnych celów.
TECHNIKI ADAPTACYJNE
Samo wejście do więzienia, mimo że nie jest sytuacją dobrowolną, wymaga od człowieka wiele odwagi. Abstrahując od
jednostek patologicznie socjalizowanych, dla których przebywanie w instytucjach zamkniętych typu dom dziecka, poprawczak, izba dziecka, ośrodek dla bezdomnych lub uzależnionych
nie stanowi żadnej nowości, zwykły człowiek, bazujący na informacjach z mediów, od znajomych czy z własnych obserwacji, zwyczajnie boi się konfrontacji z zakładem karnym. Zaraz
po wejściu i zorientowaniu się w układzie pomiędzy osadzonymi i funkcjonariuszami nowy więzień musi przyjąć jedną z kilku
strategii przystosowawczych.
Erving Goffman w artykule Charakterystyka instytucji totalnych19 zaproponował kilka taktyk przeżycia w zakładzie karnym. Są to: wycofanie się z sytuacji, bunt, zadomowienie,
konwersja oraz taktyka zimnej kalkulacji. W kontekście odwagi można mówić o dwóch taktykach: wycofania się z sytuacji
i buntu, które przeciwstawimy konformistycznej strategii zadomowienia. Z drugiej strony same nazwy – bunt i wycofanie się
z sytuacji – niosą w sobie pewien ładunek emocjonalny kojarzący się z odwagą. Czy tak jest w istocie?
Wycofanie z sytuacji, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się
do postawy braku zainteresowania wszystkim, co jest poza
bezpośrednim otoczeniem, niezwracania uwagi na obecność
innych. W praktyce psychiatrycznej takie radykalne odcięcie
od współdziałania z otoczeniem nazywane jest – jak twierdzi
Zimbardo – regresją, czyli wycofaniem się do wcześniejszych
poziomów rozwojowych, polegającym na bardziej dziecinnych
reakcjach i zazwyczaj niższym poziomie aspiracji20. Goffman pisze również o „infantylizmie więziennym” i „nerwicy więziennej” jako przykładzie adaptacji tego właśnie typu. Zastanawiające jest to, czy przyjęcie takiej postawy przez więźnia będzie
wynikiem kalkulacji związanej z odcięciem się od więziennego
>> 19 E. Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975, s. 151-177.
>> 20 R.J. Gerrig, P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2008, s. 440.
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towarzystwa i życia „swoim życiem”, czy nieuświadomioną taktyką, wynikającą z psychicznej bezradności i zaczątków choroby psychicznej?
Zastanówmy się nad tym pierwszym aspektem, czyli domniemaną kalkulacją osadzonego. Świadomie wycofując się
z udziału w „drugim życiu” więzienia21, skłania się on do wykluczenia z grupy. Jednak zanim to nastąpi, spotykać go będzie seria testów, podobnych do tych, które opisywałam we
fragmencie o grach więziennych. Testy te nie będą sprawdzać
jego siły, odwagi i posłuszeństwa wobec subkultury więziennej. Posłużą raczej do zdegradowania go w strukturze więziennej.
Podstawowym warunkiem przyjęcia tego typu strategii
jest posiadanie siły fizycznej. Aby pozwolić sobie na przywilej braku udziału w „drugim życiu”, trzeba wykazać się siłą i,
powiązanym z nią, brakiem ustępliwości. Jeśli to działanie
się uda, taki więzień zostanie nazwany „charakternym”, czyli
„chłopakiem z zasadami”22.
Strategia buntu polega na świadomej odmowie współpracy z władzami instytucji i personelem. Postawa więźnia jest
zbuntowana, zdecydowana i bezkompromisowa. Ryzyko, jakie podejmuje osadzony, przyjmując taką postawę, opłaci mu
się, gdyż zyska poważanie wśród współwięźniów. Poważanie to może uzyskać po serii represji, jakie otrzyma od aparatu więziennego. Jedną z kar jest umieszczenie sprawiającego problemy więźnia w izolatce. Izolatka to klaustrofobiczna
cela, w której nie ma bieżącej wody, światła, nie wychodzi się
z niej na spacer. Główny mebel w izolatce to twarde łoże –
betonowy blok z drewnianą deską imitującą materac. Oprócz
niego znajduje się jeszcze drewniana poduszka, betonowy
blat i stołek. Zamiast muszli klozetowej z ziemi wystaje rura.
Ograniczenie przestrzeni ma wywołać w więźniu odruch
skruchy i żalu za popełnione przewinienia. Przesiadywanie
w warunkach ograniczonej do minimum przestrzeni powoduje wzmożoną deprywację ruchową i sensoryczną. W takich
warunkach, zgodnie z ustawą więzienną z 1996 roku, więzień
„Drugie życie” więzienia to termin ukuty przez Pawła Moczydłowskiego, który określa nim rzeczywistość więzienną w każdym jej przejawie – życie
subkulturowe i wszystko, co się z nim wiąże.
>> 22 Dla odbiorcy niezorientowanego w temacie najlepszą ilustracją takiej
osobowości wycofanej jest jeden z bohaterów filmu Symetria w reżyserii Konrada Niewolskiego – Dawid grany przez Andrzeja Chyrę.
>>
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może przebywać najdłużej 29 dni23. Przebywanie sam na sam
ze swoimi myślami, bez innych ludzi, telewizora, książek wymaga nie lada odporności psychicznej. Człowiek jako istota
społeczna potrzebuje interakcji, by nadać swym działaniom
znaczenie. Jednak z drugiej strony buntownik stosuje zasadę kalkulacji. Ten, który siedział w izolatce, jest, w mniemaniu
braci więziennej, odważny, gdyż nie dość, że złamał nakazy
więzienne (pobił innego więźnia, wszczął bunt, obraził funkcjonariusza), to przesiedział w osamotnieniu kilka, kilkanaście
lub kilkadziesiąt dni. Niejednokrotnie takie osoby otacza nabożna cześć i lekkie uczucie strachu.
Kalkulacją jest również inna sytuacja związana z osadzeniem w izolatce. Nie dotyczy ona buntu, lecz postawy wycofania. Paradoksalnie – zamykanie człowieka w miejscu, w którym nie dochodzą do niego żadne odgłosy rzeczywistości, nie
zawsze jest pojmowane przez niego jako kara. Niektórzy więźniowie pragną zamknięcia w izolatce na jakiś czas. Motywują
to potrzebą spokoju i intymności. Wolą często przebywać tylko
i wyłącznie ze swoimi myślami niż wychodzić na spacery i oglądać telewizję wraz z innymi towarzyszami niedoli. Często taki
rodzaj kary fundowanej samemu sobie przynosi o wiele lepsze
rezultaty resocjalizacyjne niż niejedna terapia.
Czasami kara może być jeszcze bardziej surowa – więzień
sprawiający problemy trafia do celi zwanej – z powodu swego wyglądu – „dźwiękami”. Jest to izolatka obita materiałami
dźwiękoszczelnymi, gdzie często bije się krnąbrnych skazańców. Taki, powtarzając za Kamińskim, „profilaktyczny oklep”
wykonywany jest albo przez innych więźniów nasłanych przez
funkcjonariuszy, albo przez nich samych. Zazwyczaj „na dźwięki” trafiają ci, którzy obrażają swym zachowaniem bądź wypowiedziami funkcjonariuszy więziennych. Instytucja „dźwięków”
w zakładzie karnym jest znana wszystkim i administracja nie
wypiera się jej. Pobity więzień może również w tego rodzaju
izolatce zostać unieruchomiony na dzień lub dwa w pasach
na drewnianym łóżku. Taki rodzaj kary jest najgorszy, bowiem
zachodzi wówczas całkowite odhumanizowanie wykonywania kary pozbawienia wolności – osadzony po kilku godzinach
w pasach traci kontrolę nad oddawaniem kału i moczu, potem
traci również przytomność.
Przed 1989 rokiem więźniowie w izolatkach spędzali nawet do trzech
miesięcy.
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Więźniowie stosujący strategię buntu znają narzędzia represji. Pozostaje tylko zastanowić się, co przeważa w ich zachowaniu – chęć uzyskania posłuchu wśród innych osadzonych,
pozostanie więzienną legendą czy zupełny brak kalkulacji? Ryzyko przemocy fizycznej w zakładzie karnym jest bardzo duże,
po co więc doświadczać jej na darmo, jeśli można nadać jej
symboliczne znaczenie walki z instytucją? Wydaje się zatem, że
odwaga znoszenia upokorzeń związanych z uprzedmiotowieniem człowieka (zakucie w pasy, „dźwięki”) lub odizolowaniem
od rzeczywistości bierze się z czystej kalkulacji zysków i strat.
W warunkach wolnościowych odwaga zostaje umieszczona w jednym szeregu z innymi wartościami cenionymi przez

społeczeństwo. Zgodnie z tymże systemem rozpatruje odwagę jednostka. Więzienna rzeczywistość jest, jak wykazałam,
o wiele bardziej skomplikowana. Brakuje w niej tych wartości,
do których można by się odnieść poza murami zakładu karnego, co powoduje, że definicja odwagi w więzieniu musi zostać
sprowadzona do kategorii kalkulacji i ryzyka. Jeśli jakieś działanie jest opłacalne i przynosi zysk w postaci utrzymania honoru,
zajęcia wysokiej pozycji w hierarchii grupy lub po prostu przetrwania w więziennej dżungli, to osadzony podejmie się go –
niezależnie od niebezpieczeństw związanych z utratą zdrowia
lub zaufania personelu instytucji.
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Transgresyjny charakter coming outu
Dorota Majka-Rostek

1. Wprowadzenie
Coming out to pojęcie, które najczęściej tłumaczone bywa jako
wyjście z ukrycia i dotyczy sytuacji ujawnienia przed innymi
osobami własnej orientacji homoseksualnej. W zależności od
wielu czynników – osobistych i społecznych – decyzja taka dla
każdej podejmującej ją jednostki wiąże się z mniejszym bądź
większym ryzykiem negatywnych konsekwencji. Często też
wymaga odwagi i gotowości zmierzenia się z ewentualnymi
nieprzychylnymi reakcjami otoczenia. Coming out może mieć
wymiar prywatny lub publiczny. W każdym z tych przypadków
istotny jest wymiar transgresji. Zmienia ona zarówno życie jednostek, jak i przyczynia się do szerszych przeobrażeń społeczno-kulturowych.
2. Coming out jako proces
Coming out traktowany nie jako pojedynczy akt, a jako proces, obejmuje zwykle wiele etapów. Większość zajmujących się
nim badaczy zakłada, że rozpoczyna się on od jednostki nieświadomej swej homoseksualnej orientacji, często podzielającej negatywne postawy społeczne wobec homoseksualizmu.
Kończy się natomiast akceptacją swej seksualności oraz jawnym społecznym funkcjonowaniem jako gej lub lesbijka. Klasyczną już propozycją takiego ujęcia jest schemat kreowania
tożsamości homoseksualnej autorstwa Vivienne Cass1. Według
autorki uświadomienie sobie przez jednostkę, że jej odczucia
i zachowania mogą być określone jako homoseksualne, powoduje konflikt z tożsamością, która w trakcie socjalizacji została wstępnie wykreowana jako heteroseksualna. Ów konflikt
może skutkować sześciofazowym procesem: 1) tożsamościowy
nieład – pierwsze sygnały świadczące o własnej odmienności
od dominujących wzorców seksualności rodzą pytania: „czy to
V.C. Cass, Homosexual Identity formation: A theoretical model, „Journal of
Homosexuality” 1979, No 4 (3).

>>

1

możliwe, że jestem gejem/lesbijką?”, 2) porównywanie – jednostka akceptuje możliwość bycia osobą homoseksualną, próbuje znaleźć jakieś wyjaśnienia i własne definicje tej sytuacji, 3)
tolerancja – jednostka przekonuje się, że nie jest jedyną osobą
o takiej orientacji, poszukuje znajomości z innymi gejami i lesbijkami, 4) akceptacja – odnajdywanie pozytywnych aspektów
bycia homoseksualistą, kreowanie własnej pozytywnej tożsamości, 5) duma – tu często następuje odkrycie swej orientacji
przed rodziną, współpracownikami czy znajomymi, 6) synteza – jednostka integruje swoją tożsamość seksualną z innymi
aspektami samoidentyfikacji, seksualność jest nadal istotnym,
ale nie podstawowym elementem tożsamościowym podczas
interakcji z innymi.
Pierwsze etapy powyższego procesu powodują często
u jednostki poczucie sprzeczności pomiędzy oczekiwaniami
społeczeństwa a tegoż społeczeństwa wytworem – czyli samym sobą. Jednostka ma wówczas do wyboru różne opcje.
Przede wszystkim są to dwie możliwości. Po pierwsze może zanegować i odrzucić własne odczucia i pragnienia, starając się
żyć jak osoba heteroseksualna. Najczęściej spowodowane to
jest bardzo silną internalizacją wzorców dominującej kultury
negatywnie wartościującej homoseksualizm. Niekiedy znaczenie ma tu kwestia religii – jednostka nie potrafi pogodzić własnej orientacji z religijnością. Druga możliwość to odrzucenie
społecznych oczekiwań i kreowanie własnych strategii związanych z funkcjonowaniem jako członek mniejszości społecznej,
która ciągle w jakimś stopniu jest zbiorowością stygmatyzowaną. Jedną z takich strategii jest częściowy coming out. Może on
polegać na taktyce fragmentaryzacji bądź porozumienia. Fragmentaryzacja to podział życia na obszary, w których jednostka znana jest jako gej lub lesbijka, i obszary, w których ukrywa swą orientację. Powodzenie takiej strategii często ułatwia
wyprowadzka z rodzinnego miejsca zamieszkania. Natomiast
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porozumienie polega na ujawnieniu się przed wybranymi
członkami otoczenia, którzy obiecują utrzymywanie tego w tajemnicy przed innymi osobami. Przykładem jest sytuacja, kiedy
wie tylko matka, a ojciec jest objęty „barierą informacyjną”. Porozumienie ma większe szanse powodzenia, jeśli udział w nim
bierze niewiele osób, zwłaszcza blisko związanych z ujawniającą się przed nimi osobą. Fragmentaryzacja natomiast wymaga odseparowania od siebie danych obszarów życia za pomocą granic społecznych bądź przestrzennych. Możliwa jest
wreszcie strategia całkowitej jawności swojej orientacji. Można przedstawić ją jako ostatnią fazę „wychodzenia z ukrycia”
– po fazie osobistej (uświadomienie sobie własnej orientacji
i związane z tym procesy akceptacji) następuje faza prywatna (otwartość przed bliskimi i ważnymi osobami), a za nią idzie
faza publiczna, czyli całkowita jawność w każdej sytuacji.
Ilustracje rozmaitych obaw powstrzymujących jednostki od
coming outu znaleźć można w wielu wypowiedziach respondentów, zdobytych podczas prowadzonych przeze mnie od
dziesięciu lat badań nad różnymi społecznymi aspektami homoseksualizmu2. Dla niektórych rozmówców istotna jest chęć
uniknięcia cierpienia bliskich, co widać w słowach:
Uważam, że byłaby to dla nich niezbyt taka wiadomość
miła, myślę, że byłby to dla nich jakiś cios, który bym im zadał, i tego się najbardziej boję.
Wiem, że mama byłaby bardzo rozczarowana, bardzo by to
przeżyła, bardzo ciężko by to przeżyła, na pewno by płakała.

Inni przekonani są o bardziej dotkliwych konsekwencjach, z jakimi wiązałoby się ujawnienie, co ilustruje cytat:
Zdaję sobie sprawę, przynajmniej jeśli chodzi o mojego starego, to on może mi powiedzieć wtedy, że nie ma już córki.
A jakby nie było, oni mnie utrzymują. Ja próbuję teraz jakoś
zdobywać pieniądze, robię, co mogę, żeby się uniezależnić,
ale na razie nie mogę sobie pozwolić, żeby im powiedzieć,
>> 2 Wszystkie wypowiedzi pochodzą z: D. Majka-Rostek, Mniejszość kulturowa w warunkach pluralizacji. Socjologiczna analiza sytuacji homoseksualistów
polskich, Wrocław 2002; D. Majka-Rostek, Związki homoseksualne. Studium socjologiczne, Warszawa 2008.
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bo obawiam się po prostu, że wykopią mnie z domu zwyczajnie. Kiedyś im powiem, ale na razie muszę skończyć te
studia.

Są też osoby, które uważają, że coming out nie jest dla nich realną możliwością ze względu na specyfikę pracy, jaką wykonują. Dotyczy to zwłaszcza nauczycieli, ale nie tylko, co ilustruje
wypowiedź kobiety pracującej w biurze:
Ja pracuję w instytucji państwowej, gdzie średnia wieku to
jest czterdzieści parę lat. Te panie podchodzą tak a nie inaczej do życia, więc przypuszczam, że gdybym im cokolwiek
powiedziała, to drugiego dnia już by leżało zwolnienie na
moim biurku. Jestem tego pewna.

Z pewnością zatem nie można powiedzieć, że decyzje o ukrywaniu własnej orientacji są przejawem braku odwagi osobistej.
Jest to raczej konsekwencja racjonalnego myślenia, wynikającego z konkretnej diagnozy sytuacji. Jednostki kalkulują zyski
i straty ewentualnego ujawnienia się i na tej podstawie decydują się na konkretne strategie.
3. Transgresje gejów i lesbijek – negowanie heteronormatywności
O ile nadużyciem byłoby stwierdzenie, że strategie ukrywania
orientacji homoseksualnej są zawsze związane z brakiem odwagi osobistej, o tyle uprawnione jest przekonanie, że całkowity coming out zawsze jest związany z mniejszą czy większą dozą
tejże odwagi. Wynika to z transgresyjnego charakteru takiej decyzji. Każda jednostka ma bowiem do wyboru w różnych sferach
swojego funkcjonowania działania adaptacyjne (ochronne) oraz
działania transgresyjne, polegające na: „przekraczaniu dotychczasowych granic materialnych, społecznych i symbolicznych,
na rozszerzaniu sfery własnej działalności, na łamaniu tabu, na
wychodzeniu poza to, czym jednostka jest i co posiada”3. Transgresja w przypadku coming outu to przekraczanie wielu różnego rodzaju granic. Najważniejsze z nich wynikają ze zjawiska
heteronormatywności. Wszyscy bowiem jesteśmy socjalizowani przez taką kulturę i do życia w takiej kulturze, w której oczywistą normą jest heteroseksualność. Wyraźne jest to we wzorcach zakodowanych w języku, w instytucjach społecznych i w
>>
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J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Warszawa 1997, s. 10.

codziennym życiu. Dominujące praktyki społeczne, ludzkie postawy i przekonania legitymizują heteroseksualność, niewymagającą, w przeciwieństwie do homoseksualności, żadnych wyjaśnień. Znajduje to wyraz w sferze oczekiwań, jakie ludzie żywią
wobec innych. Dla przeciętnego rodzica oczywistym oczekiwaniem wobec córki będzie to, że znajdzie ona chłopaka, potem
męża, następnie zaś urodzi dzieci, realizując tradycyjne wzorce
rodzinności. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku synów,
mających w odpowiednim czasie zapewnić rodzicom kolejnych
członków rodziny, czyli wnuki. Akceptacja swojej homoseksualnej orientacji, a następnie coming out wymagają odwagi do zanegowania tych powszechnych oczekiwań, zburzenia oczywistej wizji rzeczywistości. Dla osób decydujących się na to wizja
strategii adaptacyjnych jest jednak wizją wyraźnie trudniejszą
niż transgresja, co ilustruje wypowiedź:
Są tacy, którzy zawsze i wszędzie się ukrywają, i to musi być
życie w ciągłym lęku i w jakimś rozdwojeniu. Na przykład
brać udział w pogaduszkach ze znajomymi o dupach czy
wesoło odpowiadać na pytania ciotek: „A kiedy przyprowadzisz nam swoją dziewczynę wreszcie?” A ty wymyślasz jakieś idiotyczne historie o tysiącu dziewczyn tu i tam. Okropne takie życie.

Osoby decydujące się na całkowitą jawność swej orientacji
zwykle mają świadomość ewentualnych negatywnych konsekwencji coming outu. Celowo jednak próbują swymi działaniami negować powszechną heteronormatywność. Często nie
starają się przy tym w żaden szczególny sposób wyjaśniać specyfiki swojej sytuacji, przedstawiając ją jako oczywistość nie
wymagającą wytłumaczeń. Ilustrują to wypowiedzi:
Z moich studiów wszyscy wiedzą, nigdy tego nie ukrywałem, nawet jeśli nie mówiłem wprost, to w rozmowie to jakoś wychodziło [...] Ostatnio jak u mnie w mieście rodzinnym była impreza, spotkanie z okazji pięciolecia matury, to
ja od razu powiedziałem, że ja przychodzę ze swoim chłopakiem.
[...] w tamtej pracy większość dziewczyn wiedziała, bo na
przykład jak wszystkie jadły kanapki, to ja też spokojnie mó-

wiłam, że żona mi zrobiła kanapkę, no więc traktowały to
normalnie.

Przekraczanie granic heteronormatywności w podobnych
przypadkach może też stanowić wyzwanie dla znajdujących
się przy tym osób heteroseksualnych. Mogą one bowiem odczuwać niepewność i dezorientację z powodu braku kulturowego i komunikacyjnego skryptu reakcji. Przykładem takiej sytuacji jest następująca wypowiedź:
Ja ostatnio poszłam do jej szefa zanieść mu zwolnienie lekarskie i przedstawiłam się jako jej żona. On wiedział wcześniej, kim ja jestem, ale się przestraszył, ja podałam mu rękę,
usiadłam, coś powiedziałam, że K. jest chora, no to się już
trochę wyluzował.

Transgresja zatem ma tu nie tylko wymiar osobisty, ale wymiar
społeczny – w pewnych przypadkach może wpływać na zmianę postaw osób, wobec których dokonuje się wyrażanie nieheteronormatywnej tożsamości.
4. Publiczny coming out – polskie przypadki
Przypadki publicznego ujawniania swej homoseksualnej
orientacji w Polsce są bardzo nieliczne. Za pierwszy publiczny coming out o szerszym oddźwięku uznawane jest oświadczenie aktora Jacka Poniedziałka na łamach „Faktu”: „Mam już
40 lat. Nie będę się wygłupiał i bredził coś o idealnej kobiecie,
której wciąż szukam. Jestem gejem i tyle”. Co prawda wcześniej
zdarzały się znane osoby ujawniające swój homoseksualizm
(np. pisarz Jerzy Nasierowski, muzyk Sławomir Starosta, pisarka Izabela Filipiak czy aktor Marek Barbasiewicz), ale nigdy nie
była to postać funkcjonująca w głównym nurcie kultury masowej. Jacek Poniedziałek zaś, dzięki roli w popularnym serialu M
jak miłość, bez wątpienia był bohaterem z obszaru tej kultury.
Drugi równie głośny coming out to partnerzy z kilkunastoletnim stażem – Tomasz Raczek i Marcin Szczygielski. W przedmowie do wydanej w 2007 r. książki Szczygielskiego Berek Raczek
napisał, iż powieść ta „pisana jest z pozycji człowieka pewnego swojej tożsamości i umiejącego walczyć o siebie. Ton łagodnej obietnicy szczęścia, jaki się w niej pojawia, jest dla mnie
powodem do osobistej radości. Wszak od piętnastu prawie lat
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jestem życiowym partnerem autora”4. Partnerzy ci szybko stali
się medialną atrakcją. Udzielali wywiadów kolorowym czasopismom, występowali w telewizji. Byli też bohaterami cyklicznego programu o wzorcowych związkach pt. Taka miłość się nie
zdarza. Kulminacją tego stało się przyznanie im w listopadzie
2008 „Róż Gali” za zwycięstwo w kategorii „Piękne Pary”. Wówczas okazało się, że transgresja przekroczyła tu granice akceptacji instytucjonalnej. Zarząd TVP zwołał specjalne posiedzenie, na którym domagał się wyjaśnień od dyrekcji programu
drugiego transmitującego imprezę. Według wiceprezesa TVP
uroczystość ta nie mieściła się w definicji realizacji misji publicznej i nie realizowała zasady o konieczności respektowania
chrześcijańskiego systemu wartości.
Można zastanawiać się, czy większej odwagi wymaga coming out osób publicznych, czy tych niefunkcjonujących w obszarze kultury masowej. Z jednej strony wydaje się, że osoby
znane mają więcej do stracenia – problemy z wizerunkiem
mogą zachwiać ich medialną karierą. Jednak dwa powyższe
przypadki świadczą o tym, że tak być nie musi. Wyznanie Jacka Poniedziałka nie zaszkodziło mu w karierze zawodowej, nie
spowodowało braku kolejnych propozycji, nie tylko teatralnych, ale i serialowych. W przypadku Tomasza Raczka i Marcina Szczygielskiego można mówić nawet o wzroście ich popularności, co z pewnością przekłada się na sprzedaż książki
tego ostatniego. Okazuje się zatem, że podjęte przez nich ryzyko przyniosło pozytywne skutki. Oczywiście nie do uniknięcia były takie konsekwencje jak nieprzychylne komentarze na

portalach internetowych, czasem obraźliwe i wulgarne. Z tego
typu komunikatami spotykają się dzisiaj jednak chyba wszystkie popularne osoby, nie tylko w związku z ujawnieniem swojego homoseksualizmu. Poza tym jednostki decydujące się
na publiczny coming out nie muszą obawiać się takich konsekwencji swojego ujawnienia jak np. odrzucenie przez najbliższe środowisko, gdyż zwykle ich otoczenie charakteryzuje się
wyższym niż przeciętny poziomem tolerancji. Można zatem
stwierdzić, że paradoksalnie więcej odwagi może wymagać coming out osób niefunkcjonujących na pierwszych stronach gazet. Tym bardziej, jeśli nie mają one wsparcia w postaci pozycji
społecznej pozwalającej im na niezależność. Ilustruje to wypowiedź jednej z moich rozmówczyń, pracującej jako pedagog
w szkole, która jest przekonana o realnych ekonomicznych zagrożeniach wynikających z wyjścia z ukrycia:

T. Raczek, Przedmowa, w: M. Szczygielski, Berek, Michałów–Grabina
2007, s. 7.
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Kochamy się, jest ładnie, pięknie, ale pieniądze spływają od
naszych rodziców. Tak że nie daj Boże jakby coś się stało,
ktoś by nie zaakceptował, to po prostu leżę na bruku.

Ujawnienia homoseksualnej orientacji zarówno w wersji publicznej, jak i prywatnej to na gruncie naszej kultury jednoznacznie czyny transgresyjne. Należą one do transgresji emancypacyjnych, których znaczenie i oddziaływanie wykraczają
poza indywidualne biografie i doświadczenia osób na nie się
decydujących. Zgodnie ze słowami J. Kozieleckiego: „dzięki
tym «czynom – wyczynom» rodzi się zmiana społeczna”5.
5

J. Kozielecki, op. cit., s. 10.

Czy odwaga jest rodzaju męskiego?
Arkadiusz Lewicki

Na początek kilka, pozornie niepowiązanych ze sobą, obrazków.
Obrazek pierwszy: amerykańska produkcja 10.000 BC (reż.
Roland Emmerich, 2008), rodzaj baśni fantasy, dość umownie rozgrywającej się w początkach holocenu. Grupa młodych
wojowników wyrusza na polowanie na mamuty. Usiłują zagonić zwierzęta w przygotowaną uprzednio pułapkę. Zarzucają
w końcu sieć na jednego z włochatych słoni, ale zwierz ucieka.
Wojownicy kolejno opuszczają ciągnącą się za mamutem sieć
– poza D’Lehem, który zaplątał się w nią i nie może się uwolnić. Gdy mu się to w końcu udaje, musi stanąć twarzą w kły
z rozwścieczonym olbrzymem. Dość przypadkowo udaje mu
się zabić mamuta przez wrażenie dzidy w samo serce zwierzęcia. Zostaje obwołany bohaterem i przywódcą plemienia. A dodatkową nagrodą jest możliwość poślubienia pięknej Evolet –
dziewczyny o niebieskich oczach.
Obrazek drugi: wakacje, basen, turyści z różnych krajów.
Na środku basenu mała wykafelkowana wysepka z ażurowym
domkiem. Na wysepce bawi się grupka nastolatków. Zabawa
polega głównie na tym, że dwóch osiłków spycha do wody
wszystkich, którzy próbują się wedrzeć na wysepkę. W końcu
dwóch wyrostków znajduje sobie inną rozrywkę. Wdrapują się
na domek i ze sporej wysokości zaczynają urządzać konkurs
skoków do wody, która w tym miejscu nie jest specjalnie głęboka. Każdemu skokowi towarzyszy rozglądanie się po okolicy
i lustrowanie twarzy basenowiczów, którzy powinni z właściwą atencją obserwować niebezpieczne ewolucje wykonywane
przez młodzieńców.
Obrazek trzeci: informacja w telewizji – francuski człowiek-pająk Alain Robert zdobył kolejny „szczyt” – tym razem wspiął
się bez zabezpieczeń na jeden z najwyższych budynków w São
Paulo, za co został oczywiście aresztowany przez brazylijską
policję.

Obrazek czwarty: mecz koszykówki w telewizji. Komentator,
wzbijając się na szczyty elokwencji, raz po raz podziwia zagrania jednego z rozgrywających, który wciąż „odważnymi rajdami penetruje strefę podkoszową”.
Obrazek piąty: któryś z odcinków programu Jackass. Jeden
z jego bohaterów wisi na linie nad jeziorkiem pełnym głodnych krokodyli, taszcząc za gumką slipów krwisty kawał mięsa.
Pozostali faceci, stojąc na brzegu, zachęcają go do szybszego
poruszania się.
Obrazek szósty: rysunek Henryka Sawki w „Polityce”. Rozmawia dwóch mężczyzn. Jeden z nich mówi: „Jaruzelski to tchórz.
Nie dał nam powalczyć z Ruskimi”.
Pytanie: co łączy te obrazki? Pierwsza, najłatwiejsza odpowiedź: są to obrazki prezentujące różne odmiany – przyznaję,
że dość jednostronnie rozumianej – odwagi (lub jej braku). Bo
potrzebna jest ona zarówno do tego, by zmierzyć się z wielkim
mamutem, jak i po to, by skoczyć z wysokości do wody, wspiąć
się na drapacz chmur bez zabezpieczeń albo wepchnąć się pomiędzy kilku facetów mierzących ponad dwa metry i ważących
dobrze ponad sto kilo (a także do tego, by „walczyć z Ruskimi”).
Ale obrazki te łączy coś jeszcze. We wszystkich pojawiają się
mężczyźni – w dodatku najczęściej młodzi. Oczywiście, jest to
wybór stronniczy i przykłady zostały wybrane w sposób arbitralny, by zilustrować pewną tezę, ale warto może zastanowić
się, dlaczego tak często odwaga kojarzona jest właśnie z mężczyznami i fizyczną brawurą, często ocierającą się o zagrożenie
życia?
Jedną z odpowiedzi (w dodatku zapewne słuszną) może być
stwierdzenie, że jest to stereotyp wynikający z dominacji kultury patriarchalnej, która właśnie tego typu przejawy niezważania na fizyczne zagrożenia zwykła nazywać odwagą. Warto może jednak zastanowić się, skąd się ten stereotyp wziął
i dlaczego nadal jest tak mocno obecny w naszej rzeczywisto-
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ści. Dlaczego, choć mężczyźni nie polują już na mamuty, nadal poszukują sytuacji, w których będą mogli wykazać się tym,
że niestraszne są im niebezpieczne sytuacje? I choć w naszym
sterylnym świecie okoliczności te z reguły nie są realnym zagrożeniem ich fizyczności, nie zmienia to faktu, iż mają choć
sprawiać takie wrażenie. A ponadto nadal zarezerwowane są
przede wszystkim dla mężczyzn. O ile bowiem kobiety grają
w koszykówkę i również zawodniczkom zdarza się „penetrować strefę podkoszową”, o ile dziewczyny uprawiają wspinaczkę wysokogórską, o tyle jednak już niewiele z nich poszukuje
rozgłosu poprzez wspinanie się wbrew prawu i bez zabezpieczeń na drapacze chmur. Nie mówiąc już o tym, że pomimo
równouprawnienia, które nastąpiło w tak wielu dziedzinach życia, żadna kobieta nie byłaby na tyle nierozsądna, by – jak „świry w akcji” – zwisać głową w dół nad bajorkiem wypełnionym
aligatorami. Jakoś nie słyszałem też o przedstawicielkach płci
pięknej, które doznałyby urazów kręgosłupa, skacząc na główkę do zbyt płytkiej wody.
Dlaczego więc mężczyźni robią tak nierozważne rzeczy?
Być może najtrafniejszej odpowiedzi dostarcza nam psychologia ewolucyjna, która stara się udowodnić, iż spora część naszych zachowań związana jest z biologicznym dziedzictwem,
nabytym w drodze rozwoju naszego gatunku. I nasze współczesne zwyczaje, systemy norm i postępki w większym, niż nieraz chcielibyśmy przyznać, stopniu zależne są od naszego ewolucyjnego dziedzictwa.
W tym rozumieniu odwaga nie byłaby jednak wynikiem doboru naturalnego, który w tradycyjnym, darwinowskim rozumieniu jest przede wszystkim walką o przetrwanie. Powiedzmy
sobie szczerze: stawanie z dzidą naprzeciwko kilkutonowego mamuta, wspinanie się po pionowej ścianie czy zwisanie
z płachtą mięsa wystającą z szortów nad jeziorkiem wypełnionym czterometrowymi gadami niezbyt sprzyjają przetrwaniu gatunku i niejeden z naszych przodków, a i nam współczesnych, zapłacił za taką brawurę cenę dość wysoką, bardzo
często tego typu popisy eliminowały go z dalszej walki o przetrwanie w sposób definitywny. Odwaga byłaby więc raczej wynikiem drugiego z doborów – płciowego, który jest efektem
„walki o rozmnażanie”. Być może odwaga (nadal mówimy o jej
wąskiej definicji) byłaby przede wszystkim sposobem na to, by
samiec udowodnił swoją przydatność, wielkość, jędrność i bez-
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litosność swoich genów oraz uwidocznił „wskaźniki atrakcyjności”.
Wszak w wielu kulturach pierwotnych akt męskiej inicjacji
zakładał właśnie wykazanie się odwagą. Poprzez wytrzymałość na fizyczne cierpienia, umiejętność przetrwania w skrajnie
niesprzyjających warunkach czy upolowanie zwierzęcia, które
pod względem gastronomicznym nie stanowiło często jakiejś
specjalnej atrakcji, ale którego zabicie zapewniało młodzieńcowi uznanie, ze względu na niebezpieczeństwa, które towarzyszyły polowaniu, wyrostek zmieniał się w prawdziwego mężczyznę. Choć przecież ze względów czysto praktycznych i z
uwagi na dobór naturalny sensowniejszym sprawdzianem byłoby nie polowanie na wilka, niedźwiedzia czy lwa, ale zawody w polowaniu na króliki czy kuropatwy, których jest więcej,
które łatwiej zdobyć, a które później i tak będą główną podstawą egzystencji założonej przez tegoż mężczyznę rodziny.
Ale w polowaniu na małe, szare gryzonie czy drepczące ptaszki nie ma nic ekscytującego i jeśli nawet wykaże ono, iż młody
delikwent potrafi zapewnić rodzinie byt, to nie pokaże, że jest
zdolny na zdobycie się na odwagę w szczególnie ekstremalnych sytuacjach. Bezsensowne z punktu widzenia walki o przetrwanie popisy byłyby po prostu swoistym tańcem godowym,
zapewniającym najlepszym w nich zawodnikom największe
szanse na otrzymanie w nagrodę szczególnie ponętnych i dorodnych genetycznie samic.
Warto w tym miejscu zauważyć (co psychologowie ewolucyjni – na przykład Goeffrey Miller w książce Umysł w zalotach
– często podkreślają), że rola kobiet w tej ewolucyjnej grze nie
ograniczała się jedynie do bycia przedmiotem rywalizacji napalonych samców, ale polegała na wykształceniu szeregu reguł
oceniania przydatności poszczególnych osobników rodzaju
męskiego i sposobów na wartościowanie ich godowych popisów. Jeśli więc młodzi mężczyźni próbują wykazać się sprawnością, czynią to nie dla własnej przyjemności, ale dlatego,
że w toku ewolucji tego typu zachowania były przez kobiety,
zwłaszcza te w wieku rozrodczym, premiowane.
W tym momencie pojawiają się oczywiście zasadnicze wątpliwości. Po pierwsze: czy faktycznie, pomimo kilku tysięcy lat
rozwoju kultury, nadal to biologiczne dziedzictwo na nas oddziałuje? A jeśli tak, to w jakim stopniu? I czy naprawdę mężczyźni nie mają nadal lepszych sposobów na zdobycie kobiety

niż zwisanie głową w dół nad bajorem pełnym krokodyli? Pierwsze pytanie jest jednym z podstawowych, od czasów oświecenia przynajmniej, zagadnień, na które do dziś nie znaleźliśmy
chyba satysfakcjonującej odpowiedzi, bowiem opozycja: natura–kultura, również współcześnie jest jednym z podstawowych dipolowych podziałów, którymi posługujemy się zarówno
w życiu codziennym, jak i w naukowym dyskursie. Jednocześnie zaś, w moim odczuciu, nabrało ono szczególnego znaczenia w przeciągu ostatnich stu lat, gdy nastąpiło przejście od kultury (jak w Kulturowych sprzecznościach kapitalizmu nazywa to
Daniel Bell) preindustrialnej do kultury industrialnej, a następnie postindustrialnej. W wyniku tego niezwykle złożonego procesu społeczno-ekonomiczno-technologicznego gry przeciwko
naturze, toczone przez człowieka przez ostatnie kilka tysięcy lat,
w coraz większym stopniu zaczęły być zastępowane przez gry
przeciwko kulturze. I dziś przynajmniej ci, którym przyszło żyć
w kulturach rozwiniętych, z naturą mają coraz mniej wspólnego. W coraz większym stopniu zaczynamy się od niej odsuwać
i odseparowywać, żeby nie powiedzieć wyzwalać od jej przymusu. Znajduje to potwierdzenie w rozmaitych dziedzinach życia. Od faktu, że największą atrakcją dla naszych dzieci w ogrodzie zoologicznym są „dziecińce” z pętającymi się luzem kozami,
które jeszcze dla naszych dziadków były nierzadko zwierzętami,
z którymi żyli w jednej izbie. Poprzez obowiązkową dziś depilację, na razie damskiego ciała, które jest także próbą wygrania z,
jak śpiewała Maria Peszek, „rozrastającymi się ogrodami” i przekształcenia ciała z obiektu naturalnego w poddany coraz ściślejszej kontroli obiekt kulturowy. Aż do naukowych i społecznych
paradygmatów, sprawiających (w myśl politycznej poprawności,
która na wielu poziomach nie jest niczym innym, jak właśnie radykalnym odejściem od postrzegania pewnych postaw i zachowań w kontekście biologicznym na rzecz postrzegania kulturowego), że wszelkie uwagi na temat ewolucyjnych uwarunkowań
postrzegane są jako przestarzałe, niemodne, a nawet niebezpieczne, o czym chyba najlepiej przekonał się Lawrence Summers, były rektor Uniwersytetu Harvarda, zmuszony do podania
się do dymisji po tym, gdy wyraził wątpliwość, czy mniejsza liczba kobiet zajmujących się naukami ścisłymi nie jest właśnie wynikiem uwarunkowań ewolucyjnych.
Czy więc w takiej, coraz bardziej estetyzowanej i kulturowej,
rzeczywistości obecne są jeszcze ewolucyjne popłuczyny do-

boru płciowego i godowe popisy? W moim odczuciu, jak najbardziej, choć, podobnie jak znaczna część otaczającego nas
świata, przybierają one formy przekształcone i przefiltrowane
przez kulturę, żeby nie powiedzieć – symulakryczne. Zamiast
polować na wilka-alfa, uprawiamy dziś sporty ekstremalne,
zamiast spędzać samotnie miesiąc na pustyni, uczestniczymy
w szkołach przetrwania, zamiast trzy dni tańczyć na klepisku,
uprawiamy triatlon. A gdy jeszcze towarzyszy temu rozgłos
medialny, który w naszej globalnej wiosce zastąpił informujące niegdyś o pokonaniu lwa tam-tamy, tym lepiej i tym większe
korzyści może ten „odważny” czyn przynieść na rynku rozrodczym. Najlepszego potwierdzenia tej tezy dostarcza nam dziś
kultura popularna, w której bardzo często możemy odnaleźć
całe mnóstwo przefiltrowanych przez kulturę ewolucyjnych
atawizmów. W pierwszej z brzegu komedii romantycznej na
przykład. W filmie Jeszcze raz (reż. Mariusz Malec, 2008) mamy
do czynienia z dwoma – równolegle rozwijającymi się – wątkami. Anna, kobieta już dojrzała, wyjeżdża w góry, w męskim
towarzystwie, podczas gdy w tym samym czasie jej córka Kasia wybiera się nad morze. Anna koniec końców zakochuje się
w Michale, Kasia zaś w Pawle, choć w obu przypadkach początkowo nie darzyły swoich późniejszych wybrańców przesadną
atencją. Ale Michał okazuje się nie tylko cenionym lekarzem,
nie tylko człowiekiem zamożnym, a przy tym dowcipnym
i wrażliwym. Momentem przełomowym okazuje się chwila,
gdy Michał ujawnia, pośród swych rozlicznych talentów, jeszcze jeden – jest także członkiem GOPR-u, uczestniczącym, z narażeniem życia, w niezwykle niebezpiecznych misjach ratunkowych. Z kolei Kasia wybiera w końcu związek z Pawłem nie
tylko dlatego, że mają podobne zainteresowania i okazuje się
on jednak mniejszym pozerem, niż jej się początkowo wydawało, ale także dlatego, że wygrywa (jakże często w filmach
o nastolatkach spotykamy takie sceny!) emocjonujący wyścig
na quadach, a potem demonstruje swoje umiejętności windsurfera. Okazuje się więc, że – przynajmniej w oczach twórców
kultury popularnej – mężczyzna idealny nie tylko musi być bogaty (szastający pieniędzmi Tadeusz okazuje się obiektem niewartym jednak westchnień), ale także powinien posiadać przymioty takie właśnie jak fizyczna sprawność i odwaga.
Oczywiście, dokonuję w tym momencie pewnego uproszczenia. W końcu nie wystarczy być, choć to kolejna trywia-
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lizacja, zwycięzcą zawodów triatlonowych, by ożenić się
z modelką z „Playboya”. Choć z drugiej strony zapewne to nie
zaszkodzi... Ale, rzecz ujmując nieco bardziej serio, wybory erotyczne (czy rozrodcze) są procesami złożonymi i zależą od wielu zmiennych, zaś odwaga w sytuacjach fizycznego zagrożenia
to tylko jeden z kilku czynników składających się na ów proces
wyboru partnera. Choć jednocześnie wydaje mi się, że na pytanie: „Czy chciałabyś związać się z partnerem, który okazał się
tchórzem?”, niewiele kobiet, nawet tych najbardziej wyemancypowanych i unikających stereotypów, udzieliłoby twierdzącej odpowiedzi.
W tym momencie warto zastanowić się jeszcze nad jedną kwestią. Przecież zarówno życie, jak i kultura w różnych
swych przejawach coraz częściej dostarczają nam przykładów i wzorców kobiet, które, w stopniu równym mężczyznom,
a nawet często ten stopień przewyższającym, wykazują się
brawurą, odwagą i niezważaniem na fizyczne niebezpieczeństwa. Zwróćmy jednak uwagę, że w kulturze zachodniej po raz
pierwszy zaczęły pojawiać się dopiero w latach czterdziestych
XX wieku (np. Wonder Women), a na masową skalę zagościły
w niej mniej więcej trzydzieści lat temu. Lecz w tych rozlicznych
przedstawieniach kobieca odwaga była najczęściej sytuowana
w kontekście emancypacyjnym, jako przejaw postępującego
równouprawnienia, jako świadectwo tego, że kobiety mogą
dorównywać mężczyznom czy przewyższać ich. W dodatku
w znakomitej większości wypadków nie mają one aspektu „godowego tańca” – są raczej dowodem zaradności, niezależności,
uwolnienia się zarówno od patriarchalnych, jak i biologicznych
ograniczeń. W końcu żadna z kobiet-wojowniczek, by znów
sięgnąć po przykłady z kultury popularnej, od Ripley – bohaterki tetralogii Obcego, poprzez Nikitę, wojowniczą księżniczkę
Xenę, porucznik Jordan „J.I. Jane” O’Neil, aż po Larę Croft swoich bohaterskich czynów nie dokonywała po to, by zdobyć faceta – nie ma w filmach opowiadających o tych bohaterkach,
tak charakterystycznych dla obrazów o męskich herosach, scen
finałowych, w których poturbowany, lecz zwycięski bohater
otrzymuje w nagrodę pocałunek od pięknej blond piękności.
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Nagrodą dla kobiety jest niezależność, nie zaś możliwość wybrania przystojnego samca, więc fizyczna odwaga w wypadku
kobiet ma zapewne wymiar „czysto” kulturowy i jest świadectwem raczej zmian emancypacyjnych niż biologicznych zaszłości.
Z jednej strony tkwimy więc w paradygmacie wszczepionym nam na drodze ewolucyjnych uwarunkowań psychicznych, popartych wielowiekowym patriarchalizmem. W kulcie
bohaterstwa i fizycznej odwagi, która każe przede wszystkim
mężczyznom „kulom się nie kłaniać” i wykazywać się męstwem
w niebezpiecznych sytuacjach. Kult ten, zwłaszcza w naszym
kraju, przybiera formę nabożnej wręcz czci wobec postaw prezentujących ten typ odwagi – wszak nie wypada krytykować
powstańców, z bronią przy skroni walczących z kolejnymi zewnętrznymi wrogami i wykazujących się ułańską brawurą każącą im atakować – jakże bardzo lubimy ten mit – nieprzyjacielskie czołgi z szablą w dłoni. I nawet jeśli będziemy się
upierać, że biologiczne dziedzictwo nie ma dla nas znaczenia,
ten sposób pojmowania odwagi będzie dominował jeszcze
przez długi czas, bowiem zachowania filogenetyczne uzyskały w toku rozwoju kultury glejt przynależenia do wartości moralnych. I choć wyjaśnienia zaproponowane przez psychologię
ewolucyjną wydają się sensowne i przekonujące, to redundantne usprawiedliwienia sprawiają, że nazwanie mężczyzny
tchórzem jest nadal jedną z najpoważniejszych zniewag. (Na
marginesie warto zauważyć, że w poddanym „patriarchalnemu
zawłaszczeniu” języku polskim nie znajdziemy żeńskiej formy
wyrazu „tchórz”, a nawet potencjalnych formantów, które do
stworzenia takiego słowa mogłyby posłużyć).
Jednocześnie zmiany emancypacyjne powodują coraz dalej
idące przesunięcia i sprawiają, że również płeć piękna sięga po
fizyczną odwagę, choć trzeba przyznać, że najczęściej pozbawiona jest ona semantycznego nadmiaru, żeby nie powiedzieć
głupiej brawury, która wymagana jest od mężczyzn – zwłaszcza młodych i zwłaszcza podczas godów, które w tym wieku
są przecież stanem permanentnym, a jednocześnie najczęściej
podświadomym.

W CZARNEJ DZIURZE
ROZMOWA Z WOJCIECHEM JAGIELSKIM*
>>Stanisław Bereś: W dzieciństwie każdy z nas marzy, by
w przyszłości wykonywać ulubiony zawód. Czy jako chłopiec myślał Pan o podjęciu pracy reportera, czy też wyboru tego dokonał Pan znacznie później, będąc już osobą dorosłą?1
>>Wojciech Jagielski: Wydawało mi się, że nigdy nie zamierzałem być dziennikarzem. Ale po latach, kiedy spotykam
się z dawnymi kolegami, dowiaduję się od nich, że już dawno
chciałem zostać reporterem i nawet mówiłem, iż zostanę wybitnym podróżnikiem. W młodości zawsze marzyłem, by zostać
wielkim piłkarzem. Moim idolem był Robert Gadocha. W latach
studenckich jeździłem po Polsce autostopem. Ale w ogóle nie
myślałem, żeby wyjeżdżać gdzieś dalej. Zagranica dla mnie nie
istniała. Wtedy ważniejsze było dla mnie towarzystwo, z któNiniejszy wywiad jest efektem dwóch nagrań dla Telewizyjnych Wiadomości Literackich, które miały miejsce po ukazaniu się Modlitwy o deszcz
(2002) i Wież z kamienia (2004). Wywiad pierwotnie przeznaczony dla „Gazety Wyborczej” nie znalazł jednak miejsca na jej łamach – przede wszystkim ze
względu na duży format tekstu, przekraczający możliwości gazety codziennej. Mamy świadomość, że niektóre diagnozy stawiane przez Wojciecha Jagielskiego lub wnioski wyciągane z ówczesnej sytuacji politycznej dziś, kilka
lat po przeprowadzeniu prezentowanych tu rozmów, okazują się nietrafne.
Redakcji „Znaczeń” wydają się one jednak ciekawym świadectwem czasów,
w których dynamicznie przeistaczająca się rzeczywistość zaskakuje nawet tak
wrażliwych i obeznanych z sytuacją geopolityczną dziennikarzy jak Wojciech
Jagielski. To rozmijanie się rzeczywistości z najbardziej racjonalnymi prognozami uznajmy więc za dodatkowy walor tych rozważań.

>>

*

rym podróżuję, niż kraj. W czasach studenckich jeździłem, jak
wielu, dorabiać na Zachodzie. Ja akurat do Londynu. Ale pierwszy raz za daleką granicę wyjechałem w 1986 roku z moją przyszłą żoną. Do Azji. I to za jej sprawą się tam znalazłem, bo właśnie ona mnie do tego wyjazdu namówiła.
>>Od ponad dziesięciu lat pracuje Pan jako korespondent
dla „Gazety Wyborczej”. Miał Pan więc okazję spotkać wielu
dziennikarzy, reporterów, nie tylko z Polski, by wymienić się
z nimi poglądami, doświadczeniami. Jak oni traktują dziennikarstwo?
>>U większości dziennikarzy i reporterów, których spotykam,
zauważam przekonanie o własnej wszechwiedzy. Ryszard Kapuściński, mistrz reportażu, twierdzi zaś, że nic nie wie. Że do
każdego wywiadu musi się przygotować, przeczytać książki,
artykuły. Znam jego kilku rówieśników, którzy mają odpowiedź
na wszystko i w prostych definicjach potrafią wyjaśnić nawet
najbardziej skomplikowany problem. Myślę, że skromność jest
plusem, który się wynosi z bycia prowincjuszem. Niestety coraz
częściej widzę, jak zachowują się dziennikarze wielkich gazet.
Uważają się za wielkie osobistości i tak też chcą być traktowani.
Podstawową cechą dobrego dziennikarza jest ciekawość i chęć
poznawania. Druga, równie ważna, to umiejętność opowiadania – głosem, obrazem i pismem. Bez tych cech dziennikarstwo staje się sztuką dla sztuki. Myślę również, że pochodzenie
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prowincjonalne pomaga w pracy dziennikarza. Urodziłem się
na kurpiowszczyźnie i do szesnastego roku życia mieszkałem
w miasteczku Kolno na pograniczu między Kurpiami i Mazurami. W 1976 roku rodzice przenieśli się do Warszawy i dopiero
po paru latach przestałem odczuwać kompleks stolicy.
>>W swoim życiu odbył Pan już kilkadziesiąt podróży. Zawsze w miejsca, gdzie toczą się konflikty, wybuchają rewolucje i wojny. Czy w takim razie można nazwać Pana korespondentem wojennym?
>>Korespondent wojenny? Zazwyczaj odpowiadam, że ktoś
taki nie istnieje. Uważam siebie za dziennikarza, reportera,
sprawozdawcę, który relacjonuje ważne wydarzenia dla swoich czytelników i dla gazety, w której pracuję. Piszę o Afryce,
Azji Środkowej i Kaukazie, bo te części świata uważam za swoją
domenę, strefę wpływów. Moje podróże do bardzo odległych
krajów, na przykład do Zimbabwe, pomagają mi zrozumieć to,
co się dzieje w Czeczenii. Wydarzenia na Kaukazie z kolei pozwalają mi pojąć np. konflikt w Nigerii. Ważniejsze są ludzkie
doświadczenia. Już dawno przestałem się koncentrować na
batalistyce. Teraz bardziej interesuje mnie stan ducha żołnierza niż to, ilu ludzi zabił. Z każdej podróży wracam bogatszy
o nowe doświadczenia i dzięki temu łatwiej mi jechać na następną wyprawę.
>>W Modlitwie o deszcz odmalował Pan w przejmujący sposób nieszczęście narodu afgańskiego, który walcząc o wolność przekształcił się w lud „zawodowych” wojowników. Czy
to nie weszło im w krew do tego stopnia, że będą walczyć
dalej – choćby między sobą?
>>Myślę, a przynajmniej wierzę, że Afgańczycy do wojny
nie wrócą. Z tego chociażby względu, że do wszystkiego,
co z walką się wiąże, odnoszą się z wielką pogardą i wrogością. Dzisiaj w Afganistanie politycznym samobójstwem jest
obnoszenie się z wojennym kombatanctwem. Poświęcenie
życia za wolność Afgańczycy mają za nic. Pamiętają miny,
zniszczone miasta i nie chcą do tego wracać. Dlatego właśnie
Hamid Karzaj wygrał wybory. Afgańczycy głosowali na niego
tak samo jak Rosjanie na Putina – to był swego rodzaju plebiscyt, ale nie tego, co należy wybrać, tylko tego, co trzeba
odrzucić.
>>Uderzenie Stanów Zjednoczonych na Afganistan było piorunujące. Nikt nie spodziewał się aż takiej klęski talibów.

42

W Iraku nie poszło tak gładko, bo po pokonaniu armii regularnej powstał masowy ruch partyzancki. Dlaczego z Afganistanem Amerykanom poszło łatwiej?
>>Atak Amerykanów na Afganistan uznano za oczywisty
i usprawiedliwiony. Nie odezwały się protesty. Myślę, że zadziałało prawo odwetu. Elity mające władzę robią wszystko, by wyeliminować zagrożenie światowe, czyli zlikwidować takie kraje
terrorystyczne, jakim był Afganistan. Ludzie rządzący chcą powstrzymać Saddama Husajna czy Mu’ammara Al Kaddafiego
przed terroryzmem. Każde, nawet najmniejsze, zagrożenie zamachem bombowym będzie od razu eliminowane, nawet jeśli
oznacza to wojnę. Jest to oczywiście rodzaj szantażu i terroryzmu politycznego, jednak dopuszczalny, gdyż odbywa się w interesie bezpieczeństwa międzynarodowego, a zatem wszystkich ludzi. Takie postępowanie przynosi efekty i jest skuteczne,
bo wiele reżimów uświadomiło sobie, jakie mogą być konsekwencje ich postępowania.
>>No dobrze, ale jednak w Iraku ta sztuka się nie udała,
a przecież wydawać by się mogło, że afgańskie doświadczenia powinny procentować. Kto zawinił: armia, analitycy czy
politycy? Co według Pana sknocono?
>>Amerykańska interwencja w Afganistanie znacznie różni się
od tej w Iraku. W Afganistanie Amerykanie popełnili wiele błędów, ale potrafili je naprawić, natomiast atak na Irak był błędem. Na świecie nie ma ani jednego państwa, zwłaszcza muzułmańskiego, które zaakceptowałoby amerykańskie kolumny
pancerne oblegające ich kraj i prezydenta. Irakijczycy nienawidzili Saddama Husajna, ale nie chcieli też obecności Amerykanów w ich państwie. Myślę, że interwencja była pospieszna, i nie potrafię tego wytłumaczyć. O tym, że w Iraku nie ma
broni masowego rażenia, Amerykanie wiedzieli już od dawna.
Nie powiedzieli tego jednak nawet swoim najbliższym sojusznikom. Nie rozumiem, jak to jest możliwe, że w takim kraju jak
Ameryka, świetnie urządzonym i posiadającym bardzo dobre
mechanizmy kontroli, ktoś mógł bezkarnie wywołać trzecią
wojnę światową.
>>Pan ogromnie dużo wie o Afgańczykach. Czy spodziewał
się Pan, że z taką ochotą przystąpią do zagospodarowania
swojej przyszłości zaaranżowanej im w końcu przez obcych?
Spodziewał się Pan, że wybory nie skończą się wojną domową?

>>Do wyborów w Afganistanie byłem nastawiony bardzo sceptycznie. Uważałem, że zbyt szybko zostały ogłoszone i odbędą się tylko na pokaz. Podobna sytuacja miała miejsce w 1992
roku, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych zmusiła komendantów do podpisania nic nieznaczącego kawałka papieru. Dla ONZ natomiast był to ewidentny sukces polityki pokojowej. Podczas wyborów afgańskich bardzo zaskoczył mnie już
sam entuzjazm obywateli. Zauważyłem u nich ogromną chęć
decydowania o wspólnym losie. Afgańczycy podeszli do tego
głosowania bardzo poważnie, dlatego też każde niedociągnięcie okropnie ich denerwowało. Wszyscy pragnęli mieć doskonałe wybory. Zastanawiam się, czy mając kontynuować Modlitwę o deszcz, pisałbym o zupełnie odmiennych sprawach.
Na pewno gdybym ją aktualizował, musiałby powstać rozdział
o Amerykanach, którzy przebywają w Afganistanie. Myślę jednak, że wciąż byłoby to borykanie się z tym samym problemem
– straszliwej destrukcji wszystkiego, co Afgańczykom nie pasuje. Oni rozumieją demokrację tak jak choćby my, Polacy, jednak nie bardzo wiedzą, jak sobie z nią radzić i jak należy w niej
funkcjonować, dlatego z nią eksperymentują. Wiedzą, że mogą
sami wybrać swojego przywódcę, jednak wciąż bardzo się liczą
ze starszym wioski. Często zbierają się w większym gronie, by
wspólnie debatować, na kogo należy zagłosować. Starają się
dojść do jednego wniosku. To nie jest bezpośrednia demokracja, ale etapowa. Dlatego też uważam, że odpowiedniejsza na
dziś jest dla nich wciąż Loja Dżirga – zgromadzenie ogólnokrajowe – niż bezpośrednie wybory.
>>W Modlitwie o deszcz sugestywnie ukazał Pan przyczyny przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów. Mimo
że ich nakazy życiowe były bardzo restrykcyjne, spotkały
się z aprobatą społeczeństwa, bo oparte były na przesłaniach Koranu. Czy w związku z tym talibowie mają szansę na powtórne zdobycie władzy? Czy ktoś za nimi jeszcze
tam tęskni?
>>Talibowie są za słabi, żeby przejąć władzę w Afganistanie.
Stosują również nieodpowiednie metody walki, na przykład
wysadzają w powietrze most, co utrudnia życie i pracę wieśniakom. Jeśli w Afganistanie nie będzie korupcji, bandytyzmu i anarchii, to talibowie nie zdołają wygrać. Na razie nikt nie
ośmieli się wywołać tam wojny. Żeby doszło do jakichś walk,
Afganistan musiałby najpierw zostać ponownie porzucony jak

niepotrzebne narzędzie przez Amerykanów i wspólnotę międzynarodową.
>>W swojej książce wymienia Pan cechy idealnego władcy:
szlachetnie urodzony, uczony, sprawiedliwy i odważny. Czyli
Massud był idealnym kandydatem na takiego władcę? Dlaczego w takim razie nie sięgnął po tę władzę?
>>Massud był człowiekiem bardzo inteligentnym oraz świadomym tego, że wiek i narodowość nie pozwolą mu być pierwszą
osobą w Afganistanie. Miał jednak wielkie ambicje, by odgrywać ważną rolę w kraju. Gdyby dzisiaj żył, byłby prawdopodobnie największym problemem dla Amerykanów. Pełniłby
funkcję ministra obrony narodowej i to on faktycznie sprawowałby władzę, a nie Hamid Karzaj. Wydaje mi się, że świetnie
sprawdziłby się w roli polityka. Nie miał niestety szans wykazania się w czasie pokoju, a prezentował nowoczesną i interesującą wizję swojego kraju. Był człowiekiem fanatycznym, ale
tylko jeśli chodzi o wymagania zarówno wobec siebie, jak i innych. Żeby służyć u jego boku, trzeba było być doskonałym
żołnierzem. Był bowiem perfekcjonistą w każdym calu.
Po raz pierwszy spotkałem go w 1994 roku, kiedy dowodził
wojskami rządowej koalicji. Jego armię tworzyły tylko doborowe jednostki, składające się z ludzi niezwykle zdyscyplinowanych i oddanych. Potwierdziła to chociażby ewakuacja przeprowadzona w 1996 roku z oblężonego przez talibów Kabulu.
Bardzo żałuję, że nie znam języka perskiego, bo wtedy mógłbym się więcej o nim dowiedzieć. Widziałem, jak rozmawiał
z żołnierzami, ale jakie wnioski mogłem wyciągać tylko z ich
reakcji? Dla niektórych był człowiekiem-legendą, budzącym
szacunek, ale i strach. Był świetnym wojskowym i doskonale
znał się na żołnierce, dlatego też często wytykał swoim żołnierzom błędy i niedociągnięcia.
Jako jeden z nielicznych przyjeżdżałem do niego wielokrotnie. Spotykaliśmy się prawie co roku. Oczywiście poznawał
mnie i zawsze pierwszy wyciągał rękę na powitanie, ale był jednak człowiekiem bardzo zamkniętym w sobie. Wyczuwałem,
że w kontaktach z dziennikarzami bał się, by śmiesznie nie wypaść i nie użyć niewłaściwego słowa. Dlatego też zawsze rozmawiał przez tłumacza, chociaż byłem przekonany, że dużo rozumiał. To o nim chciałem pisać książkę, jego zaplanowałem
sobie jako głównego bohatera. Musiałem jednak zrezygnować
z tego zamiaru, dlatego że nigdy nie chciał mówić o sobie. Był
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bardzo skryty. Taka książka nie miałaby więc dużej wartości poznawczej. Nie wiem, czy uda się komuś kiedykolwiek opowiedzieć historię Massuda, ale taką ludzką, prawdziwą. Niewątpliwie jest to człowiek-legenda. Niestety tę legendę coraz częściej
wykorzystuje się w niewłaściwy sposób, bardzo instrumentalnie. Prawie każdy afgański polityk, występując publicznie, cytuje jego myśli. Massud staje się ikoną, ale bardzo sztuczną
i pretensjonalną.
>>A co szczególnie zapamiętał Pan z waszych rozmów? Co
Pana w nim zafascynowało, bo nie ulega wątpliwości, że zrobił na Panu ogromne – pozytywne – wrażenie.
>>To, co najbardziej mnie w nim fascynowało, to bunt i zadziorność. Nie mogłem zrozumieć, co takiego każe mu się bez przerwy buntować, nie zważając na konsekwencje. Z drugiej strony
był człowiekiem bardzo podejrzliwym. Był nieufny w stosunku
do dziennikarzy, a nawet Arabów, którzy przyjeżdżali z Kabulu. Wielokrotnie kazał sprawdzać i obserwować ludzi, którzy
chcieli się z nim spotkać. Massud zginął najprawdopodobniej
w wyniku spisku. Jestem przekonany, że zleceniodawcą zamachu był Osama ibn Ladin, który liczył na to, że jeśli zlikwiduje
Massuda, to Sojusz Północny się rozpadnie. Nie przypadkiem
wiadomość o jego śmierci trzymano w tajemnicy. Podawano
informacje, że jest w ciężkim stanie, ale żyje. Osama wiedział,
że jeśli zaatakuje Amerykę, to ona uderzy na Afganistan. Poza
tym chciał się przysłużyć mulle Omarowi, likwidując jego głównego wroga.
>>Gdyby jednak nie doszło do zamachu i miałby Pan dziś
możliwość przeprowadzić rozmowę z Massudem, o co by go
Pan zapytał? Bo mam wrażenie, że pozostało w Panu poczucie niewykorzystanej do końca szansy na zgłębienie tej zagadkowej i niezwykłej osobowości. Jak by się Pan za to zabrał dzisiaj?
>>Gdybym miał okazję spotkać się z Massudem dzisiaj, to nauczyłbym się języka perskiego. I albo rozmawiałbym w tym
języku, albo nie ujawniłbym się z jego znajomością. Myślę, że
taka sytuacja dałaby mi bardzo dużo informacji. I może wtedy udałoby mi się do niego dotrzeć. Wszystkie moje kontakty
z Massudem odbywały się przez tłumacza. Żeby poznać go bliżej, musiałbym częściej przebywać w jego domu, by zaskarbić
sobie sympatię jego całej rodziny. Jeśli miałbym pisać biografię
Massuda, on musiałby mi ufać, nie mógłby się mnie obawiać.
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Ale z drugiej strony, wtedy najprawdopodobniej przekroczyłbym granicę, która nie pozwoliłaby mi na obiektywne spojrzenie. Boję się, że gdybym się z nim zaprzyjaźnił, moja ocena mogłaby się zafałszować. Być może w ogóle nie widziałbym jego
złych stron. Myślę, że zawieranie zbyt bliskiej znajomości między autorem a bohaterem jego opowieści nie wychodzi na dobre. Nie powinno się tego robić. Lepiej samemu spróbować się
domyślić, postarać się zrekonstruować postać na podstawie
szczątkowej wiedzy, nawet jeśli miałaby ona być trochę fałszywa, niż zatracić dystans.
>> Wieże z kamienia zdradzają nieprawdopodobne kłopoty,
jakie napotyka reporter pragnący pisać o Czeczenii. Na czym
polega specyfika pracy w tym kraju?
>>Wojna, która trwa tam od 1999 roku, jest zupełnie inna od
wszystkiego, co do tej pory widziałem. Reporterowi w Czeczenii pracuje się najtrudniej. Nie wynika to tylko z zagrożenia, które sprowadza się do tego, że człowiek może stracić
życie, mogą go aresztować, deportować, pobić czy okraść.
Bierze się to także z faktu, że praca korespondenta w Czeczenii jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co się składa na
dziennikarstwo. Sprawozdawca powinien mieć bowiem swobodę poruszania się, możliwość doboru rozmówców i sposobność zdobywania opinii. Tego wszystkiego na Kaukazie
dzisiaj nie ma, dlatego też, oprócz wspomnianych niebezpieczeństw, dziennikarze są także narażeni na stronniczość. Jeżeli są skazani na opinię tylko jednej strony, muszą siłą rzeczy być bardziej subiektywni, niż gdyby znali różne punkty
widzenia.
>>Dziennikarz w Czeczenii nie może działać bez tzw. kontaktów i pomocy miejscowych opiekunów, a jednocześnie staje
się ich zakładnikiem, bo mając go już „w ręku” eskalują żądania finansowe. Jak Pan sobie z tym radził?
>>Żeby czuć się bezpiecznie, przed każdym wyjazdem musiałem sobie znajdować ludzi, którym starałem się zaufać. Jednak
dopiero na Kaukazie okazywało się, że nie byli wobec mnie do
końca szczerzy i tak bardzo chętni, bym poznał całą prawdę
czeczeńską. Wiele więc razy za tę wiarygodność przychodziło
mi płacić wysoką cenę w walucie. Zdaję sobie sprawę, że są to
moje osobiste doświadczenia, ale wydaje mi się, że każdy, kto
jeździł w podobne miejsca, z takimi praktykami wielokrotnie
się spotykał. Dlatego mam duży dystans do rozmaitych dekla-

racji wygłaszanych przez polityków czy ich rzeczników przebywających za granicą.
>>Czy w Czeczenii mamy już do czynienia z planową eksterminacją, a zatem taką, jaką znamy z drugiej wojny światowej?
>>O eksterminacji tego narodu mówi się nie od dziś. To jest
ostatecznie wojna przeciwko substancji czeczeńskiej. Jeżeli
Czeczenów zostanie sto tysięcy, tylu ilu jest Kabardyjczyków,
Czerkiesów, to problem zniknie, bo oni zajmą się wtedy tylko
i wyłącznie kwestią przetrwania. W swojej książce i tekstach
prasowych często porównuję Czeczenię do getta, w którym
zamknięci są ludzie. Oni są traktowani jak zwierzyna łowna,
a stają się nią w momencie, kiedy któregoś poranka na ich podwórko zajeżdża czołg lub pojawiają się partyzanci. Wtedy nie
ma już wyboru. Ucieczka jest niemożliwa, dlatego że teren jest
ogrodzony i poruszanie się jest ograniczone. Dzisiaj w Czeczenii mieszka około 300-400 tysięcy ludzi, czyli połowa z liczby,
którzy mieszkali przed wojną. Szacuje się, że ponad 100 tysięcy
mogło zginąć. Uchodźcy zaczynają uciekać coraz dalej. Kiedy
nie wyjeżdżali z Rosji, po zaprzestaniu działań zbrojnych zaraz
wracali.. Ale z Warszawy, Paryża czy Hanoweru wrócić już nie
jest tak łatwo. Moi gospodarze, u których mieszkałem w Czeczenii, wyjechali do Paryża. Pobyt w Polsce traktowali tymczasowo, ale we Francji już nie. Nadal czują się Czeczenami i dlatego walczą o wpływy przywódcze w diasporze czeczeńskiej.
Mimo poważnej sytuacji nie wierzę w eksterminację narodu
czeczeńskiego i nie wydaje mi się, żeby do końca prezydentury
Putina możliwa była jakaś radykalna zmiana.
Warto jednak przypomnieć, że groźba zagłady wisi nad Czeczenami nie od roku 1994 czy 1999, ale od wieku XIX. Zdarzały
się już takie tragiczne chwile w historii, kiedy byli dziesiątkowani. Za czasów wojen Osmana Imama Szamila wymordowano 3/4 populacji czeczeńskiej. To wciąż jest więcej, niż ginie
dzisiaj. W roku 1944 Józef Stalin postanowił zastosować rozwiązanie ostateczne i wypędził ich wszystkich z Kaukazu. Widać więc, że to nie dziś nadszedł najtrudniejszy moment dla
Czeczenów. Oni potrafili zachować się jak naród i przetrwać
w rozmaitych tragediach. Wiadomo jednak, że każdy kolejny
rok wojny jest coraz większym zagrożeniem dla ich istnienia.
Może właśnie desperacja i podświadoma pewność, że idzie
o ich własne życie, popychają Czeczenów do tak ekstremal-

nych działań jak zamachy terrorystyczne w Moskwie czy chociażby ten ostatni w Biesłanie.
Czeczenia jest dla mnie miejscem patologii i wynaturzeń,
które pojawiły się w ciągu ostatnich lat. Tam się dzieją rzeczy makabryczne. A najgorsze są niemożność opowiedzenia
o tym, co się tam dzieje, i bierność ludzi Zachodu, którzy uważają, że Czeczenia jest „chatą z kraja” – jeżeli się nią nikt nie zajmuje, to problem nie istnieje.
>>Był Pan w Czeczenii, kiedy wybuchła pierwsza wojna i miał
Pan okazję być świadkiem drugiej. Czy zauważył Pan jakieś
różnice w postępowaniu Czeczenów lub Rosjan?
>>Między pierwszą a drugą wojną czeczeńską widać wyraźne
różnice. W walce, która rozpoczęła się w 1994 roku, nie było
aż takiego okrucieństwa, jakie jest teraz. Nikt wówczas nie porywał ludzi dla okupu, ani nie było tak brutalnych akcji pacyfikacyjnych oraz obozów filtracyjnych. Teraz natomiast mamy
do czynienia z okrucieństwem, które jest uprawiane niemalże jak sztuka dla sztuki. Po 1999 roku wojna rosyjsko-czeczeńska przybrała nowe kształty. Czeczenia została ogrodzona jak
getto, za którego murem dzieją się straszne rzeczy. Powstało
jądro ciemności. Nastąpiło odwrócenie pojęć. Zło wyrządzane
wrogowi nazywane jest dobrem. Fakt, że wojna trwa już ponad
pięć lat i nadal nie widać jej końca, oraz świadomość, że żadnej pomocy z zewnątrz nie będzie, spowodowały pojawienie
się żądzy odwetu. Czeczeni chcą zadać Rosjanom taki sam ból,
jaki im zadano. Na pierwszy plan nie wysuwają się już pragnienie świętej wojny czy walka o niepodległość, ale przemoc oraz
chęć zemsty. I po jednej, i po drugiej stronie. Biesłan czy kolejne, coraz straszniejsze zamachy potwierdzają, że spirala przemocy wciąż się nakręca.
>>Czy tragedię, która się tam rozgrywa, można nazwać elementem trzeciej wojny światowej, która rozpoczęła się 11
września 2001 roku?
>>Zauważmy, że walka w Czeczenii jest wciąż tą samą wojną,
która toczy się tam od XVIII wieku. To są tylko jej rozmaite odsłony. Agresja bierze się z niechęci Czeczenów do podporządkowania się państwu rosyjskiemu. Oni są jedynym narodem na
Kaukazie, który nie pogodził się z tą podległością. Im się wydaje, że są na tyle liczni, by zbudować suwerenne państwo. Dlatego też nie zgadzam się z opiniami, że jest to trzecia wojna
światowa, bo to w tym kontekście przesada. Ona jest regional-
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na, lokalna. Gdyby nie konflikt rosyjsko-czeczeński, w tym regionie walki by nie było. W zbrojną interwencję nie angażują
się, przynajmniej na razie, sąsiednie kraje, np. Gruzja czy Azerbejdżan. Rosja natomiast narażona jest na zamachy. To konflikt
typowo kaukaski. Stąd też jakiekolwiek automatyczne łączenie
wojny Czeczenów z międzynarodowym terroryzmem jest dla
mnie nadużyciem.
>>Czy wojna w Czeczenii jest konfliktem na tle religijnym, etnicznym, czy walką narodowowyzwoleńczą?
>>To nie jest walka religijna czy narodowościowa, choć zawiera
elementy tych konfliktów. Wszystko zaczęło się już w XVIII wieku, kiedy powstawało imperium rosyjskie i kiedy Czeczenii byli
niechętni, by podporządkować się tej zależności. Myślę, że jest
to również konflikt mentalny, ponieważ Rosjanie do dziś nie
mogą zrozumieć, dlaczego Czeczenii wciąż się buntują. Czemu nadal się przeciwstawiają, mimo że przegrali już tyle bitew.
W XVIII wieku, kiedy stłumiono powstanie na Kaukazie, Rosja
uznała, że kwestia została raz na zawsze zamknięta. Dlatego
też Rosjanie nie rozumieją, dlaczego status Czeczenii – sprawę
tak odległą – wciąż się odgrzebuje. Dla Czeczenów równie niepojęte jest, jak można myśleć, że coś zostało raz na zawsze zamknięte. Dla nich jest nieważne, że przegrali bitwę czy wojnę,
bo po paru latach zawsze można do walki wrócić. Oni walczą
o uniezależnienie się od Rosji.
Na ten konflikt trzeba również spojrzeć z perspektywy historii. Już pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy rozpadł się Związek Radziecki, na Kremlu zastanawiano się, jak rozwiązać sprawę statusu Czeczenii. Organizowano rozmaite konferencje, na
których próbowano wymyślić nową formę państwa rosyjskiego. Negocjowano zatem traktat związkowy, który dawał inne
prawa centrum, a inne republikom związkowym. Ten proces
pertraktacyjny został storpedowany głównie przez czeczeńskich komunistów, którzy już w 1990 roku domagali się, żeby
Czeczenii (wtedy była to Czeczenia-Inguszetia) nadać status republiki związkowej z takim samym prawem do secesji, jak Estonii, Gruzji czy Kazachstanowi.
>>Skoro Czeczeni tego statusu nie otrzymali, pozostaje im
tylko siłą walczyć o swoje prawa. Czy mają jakiekolwiek
szanse na zwycięstwo?
>>Myślę, że dzisiejsza wojna w Czeczenii jest nie do wygrania
i nie do przegrania. Każdy miesiąc konfrontacji to czas, kiedy
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rodzą się następni partyzanci. Młodym chłopcom, 14-letnim,
16-letnim, nie pozostaje nic innego, jak nauczyć się obsługi karabinów, by móc walczyć. Broń staje się dla nich jedynym sposobem do zrobienia w życiu czegoś sensownego. Oni mogliby
się oczywiście pogodzić z biernością i uległością, jednak Kaukaz to miejsce aktywności, a nie pasywności, więc takie działania Rosja na nich wymusza. Najlepiej gdyby pojawili się przytomni ludzie, którzy by tę potworną schizofrenię powstrzymali
i położyli wojnie kres. Obserwuję jednak tendencję do eskalacji, radykalizmu i pójścia na całość. Bez ograniczeń pozostaje
już tylko skala zbrodni, na którą się obydwie strony decydują.
>>Czy uzyskanie suwerenności przez Czeczenię nie oznaczałoby Pana zdaniem początku rozpadu państwa rosyjskiego?
>>Myślę, że trzeba się liczyć z takim rozwiązaniem. Gdyby Czeczenia otrzymała aprobatę Rosji, w jej ślady mogłyby pójść
pozostałe państwa. Mówię o aprobacie, bowiem uważam, że
Czeczenia niepodległa może istnieć jedynie z aprobatą Rosji.
W takim jednak wypadku niepodległości sponsorowanej przez
Rosję mogłyby zażądać także Dagestan, Inguszetia czy Kałmucja. Wtedy doszłoby zapewne do efektu domina, którego rezultatem byłby rozpad federacji rosyjskiej. Z takim rozwiązaniem
Zachód by się z całą pewnością nie pogodził. Spowodowałoby
to chaos na połowie kontynentu eurazjatyckiego, na co świat
nie jest gotowy. Dlatego wolna Czeczenia może istnieć na razie
tylko w ramach państwa rosyjskiego. Przywódcy tej orientacji,
co zabity niedawno Asłan Maschadow, mówią, że obecnie najważniejszym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa narodowi czeczeńskiemu, a nie suwerenność.
>>A to bezpieczeństwo możliwe jest pod jakim warunkiem?
Że Czeczeni poskromią sami swoje aspiracje? Że wyrzekną
się przemocy wobec Rosji?
>>Na pewno jest to jeden z głównych warunków. Chaos i anarchia sprzyjają wyłącznie władzom rosyjskim, które dążą do
podporządkowania tego kraju. Myślę, że Czeczenia może być
prężnie rozwijającym się państwem, ale tylko kiedy nie będzie
stanowić zagrożenia dla sąsiadujących krajów. Na Kaukazie ludzie do dzisiaj boją się Czeczenów, bo ciągle pamiętają ich rozboje. W XIX wieku Kachetia – najbogatsza część Gruzji – była
stale najeżdżana przez czeczeńskich dżygitów, którzy porywali
księżne i pustoszyli wsie. Dzisiaj nie widzę możliwości, by Rosja
zgodziła się na jakiekolwiek ugody. Kiedy prezydentem Cze-

czenii był Asłan Maschadow – człowiek zdecydowanie prorosyjski – istniały ogromne szanse na zawarcie rozejmu. Po jego
śmierci nie ma już takiej możliwości.
>>A może po prostu wojna jest Rosjanom na rękę? Wiadomo przecież, że wiążą się z nią ogromne korzyści finansowe.
W czasie wojny można robić wszystkie możliwe przekręty, jakie wymyślą sobie generałowie i politycy.
>>To prawda, że wojna jest doskonałą okazją do robienia interesów, jednak przez Czeczenię nie biegnie żaden ważny szlak,
który umożliwiałby na przykład przemyt narkotyków. Czeczenia nie jest już czarną dziurą, jaką była na początku lat dziewięćdziesiątych. Dzięki wojnie karierę polityczną, wojskową
i gospodarczą robią oficerowie – ludzie bezpośrednio z nią
związani.
>>Rozumie Pan świetnie racje dowódców oddziałów, którzy
chcą walczyć z Rosjanami. Ale kiedy partyzanci wchodzą do
wioski, wkrótce zostaje ona zbombardowana. Trudno w tej
sytuacji jej mieszkańcom nie współczuć. Czy potrafi Pan być
w tej sytuacji obiektywny? Po czyjej stronie jest wtedy Pana
serce?
>>Emocje dla dziennikarza są czymś, z czym naprawdę trudno jest sobie poradzić, a więc staram się dokonywać brutalnego rozdzielenia między sobą – Wojciechem Jagielskim – i sobą
– dziennikarzem. Kiedy przebywam w jakiejś kaukaskiej wiosce,
gdzie coś się dzieje, to czuję się w obowiązku wszystko przekazać i wytłumaczyć. Zdaję sobie sprawę, że moja relacja będzie
skażona subiektywizmem, ale przynajmniej staram się zrozumieć obydwie strony, zastraszonych mieszkańców i komendantów, których myślenie często jest nielogiczne. Natomiast jeżeli
chodzi o współczucie, to odczuwam je nieustannie i towarzyszy
mi przy każdym wyjeździe i powrocie. Myślę tu przede wszystkim o zwyczajnych ludziach, którzy stają się zakładnikami własnej lub obcej sprawy. Oni marzą wyłącznie o jednym – żeby
przestać już być ofiarami. Tyle tylko, że to życzenie na razie nie
ma najmniejszych szans na spełnienie. Dlatego też niejednokrotnie zdarza się tak, że mam ochotę zerwać ze swoim zawodem. Czasami się boję i czuję odrazę. Zadaję sobie wtedy pytanie, dlaczego znalazłem się w tej czarnej dziurze. I wówczas
uświadamiam sobie, że dziennikarstwo to przecież nie tylko mój
zawód, ale także pasja. Ja chcę tam być, zobaczyć, co się dzieje,
i zrozumieć to zarówno dla siebie, jak i dla moich czytelników.

>>Dawniej ruch czeczeński miał charakter wyłącznie wolnościowy. Coraz częściej mówi się jednak o przerodzeniu
się wojny narodowowyzwoleńczej w walkę religijną. Czy
słusznie?
>>Podróżując na Kaukaz i do Afganistanu miałem okazję być
świadkiem bardzo smutnego zjawiska, jakim jest kradzież rewolucji. W 1996 roku byłem przy narodzinach ruchu talibów
w Afganistanie. To był czas, kiedy talibowie podjęli absurdalną
decyzję o wyburzeniu pomników Buddy. Ich rewolucja została zawłaszczona przez tzw. błędnych rycerzy świętej wojny, fanatyków muzułmańskich i ludzi owładniętych opętańczą ideą
walki. Myślę, że talibowie są grupą nieprzystosowanych ekstremistów, wypchniętych przez ich własną społeczność na margines. Uznali oni, że wyłącznie przemocą będą upominać się
o swoje racje, obojętnie, jakie one będą. Zawłaszczyli również
islam, bo tej religii nie można sprowadzać do idei świętej wojny. Zresztą dżihad polega przede wszystkim na walce z własnymi słabościami. Najpierw więc trzeba się uporać z paleniem
papierosów, a dopiero później z kimś, kto nie wierzy w tego
samego Boga. Podobne zjawiska widziałem w Czeczenii. Ich
przyczyny były te same. Czeczeni, tak jak talibowie w Afganistanie, rozpoczęli swoją rewolucję, szczerze wierząc, że spotka
się ona nie tylko ze zrozumieniem, ale i z entuzjastycznym poparciem reszty świata. Uważali, że ich sprawa jest święta, dlatego gotowi byli dla niej ginąć. I Czeczeni, i talibowie usiłowali
stworzyć sprawiedliwe państwa i wprowadzić idealne ich zdaniem przepisy. I jedni, i drudzy zostali odrzuceni przez świat.
Talibowie – ponieważ stworzyli reżim, łamiący prawa człowieka, a Czeczeni, bo nikt nie uznał ich praw do niepodległości
z obawy przed Rosją.
Rozmawiałem z Szamilem Basajewem, który dzisiaj uważany jest za kolejne wcielenie Osamy ibn Ladina, i wiem, że na początku jego walki rzeczywiście chodziło mu tylko o niepodległość. Wierzył, że świat wstawi się za Czeczenią, bo widział, jak
ujął się za Gruzją czy Litwą. Basajew nie miał więc podstaw, by
sądzić, że jego naród zostanie potraktowany inaczej. Czeczeńcy uważnie przysłuchiwali się deklaracjom zachodnich polityków, którzy popierali demokratyczne reformy w Rosji i udzielali
jej pożyczek. Okazało się, że z tych pieniędzy produkowane są
bomby, a deklaracje są w rzeczywistości carte blanche, wystawianą rosyjskim pilotom, którzy bombardują czeczeńskie mia-
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sta. I wtedy bardzo się rozczarowali. Właśnie wówczas Szamil
Basajew otwarcie powiedział, że skoro nikt ich nie poparł i nikt
niczego w ich sprawie nie zrobił, to dlaczego mają się liczyć
z czymkolwiek i zabiegać o czyjeś względy. Wiedział, że znajdą się ludzie gotowi ich poprzeć. Byli nimi rozmaici radykałowie muzułmańscy, którzy dawali pieniądze, ale już nie na walkę o niepodległość Czeczenii, tylko na rewolucję muzułmańską
na całym Kaukazie. Jedynymi więc, którzy uznali niepodległą
Czeczenię, byli talibowie.
>>Polskie media przekazują nam głównie wizerunek bohaterskich i prawych wojowników czeczeńskich, podczas gdy
wiele wskazuje na to, że obraz nie jest taki prosty. Mariusz
Wilk, który zna ich dobrze, mówi o nich jako o bandytach.
Jak Pan spogląda na czeczeńskich wojowników?
>>Nigdy nie widziałem w Czeczenach tylko szlachetnych rycerzy, którzy w pojedynkę gotowi są walczyć ze stokroć liczniejszą
armią i myślą wyłącznie o wolności oraz niepodległości. Każda
moja podróż na Kaukaz kończyła się konfrontacją czeczeńskich
wartości. Tak było również w przypadkach Gruzji czy Afganistanu. Dopiero na miejscu człowiek przekonuje się, że nie ma narodu bohaterskich rycerzy. Zdarzają się bowiem również łajdacy, którzy marnują nawet najszlachetniejsze idee. Nie wynika to
z przyrodzonych cech danego społeczeństwa, tylko z faktu, że
niejednokrotnie samo życie zmusza do takich zachowań.
W Polsce bardzo dużo się o Czeczenii pisze. Funkcjonują
dwa stereotypy: Czeczen bandyta – szalony terrorysta z nożem
w zębach – i Czeczen straceniec – w papasze, porywający się
sam na rosyjskie pułki. Używanie takich określeń jak czeczeński czy muzułmański terroryzm jest ogromną i nieusprawiedliwioną przesadą. Terroryzm jest jeden i żadne przymiotniki nie
są tu odpowiednie.
>>W Polsce od dawna działają organizacje pomagające Czeczenom. Czy nie sądzi Pan, że ich działania wynikają z pobudek idealistycznych, które nie zawsze znajdują pokrycie
w rzeczywistości?
>>Myślę, że polskie spojrzenie na Czeczenię jest zainfekowane bezkrytycznością. Bierze się to być może z uzurpowanego sobie romantyzmu. Szukamy analogii między losem Polaków i Czeczenów. Patrzymy na tę wojnę w specyficzny sposób.
Uważamy, że zła, potężna Rosja najechała na mały, dzielny
kraj dżygitów, którzy gotowi są oddać życie za niepodległość.
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W 1996 roku, kiedy skończyła się wojna, był czas na odbudowę
państwa. Jednak zamiast zjednoczyć siły Dżygici zaczęli toczyć
między sobą coraz bardziej zażarte konflikty. Wybrali Maschadowa na prezydenta, ale jednocześnie wchodzili w kolaborację z Rosją, żeby go osłabić. Zgadzam się z tym, że Czeczenom
warto i należy pomagać. Odnoszę jednak wrażenie, że większość ludzi walczących o ich prawa nigdy w Czeczenii nie była.
Musimy sobie uświadomić, że pejzaż kaukaski wcale czarno-biały nie jest. Dominują tam szarości, które są albo nieciekawe,
albo skomplikowane. Ja miałem to szczęście, że spotkałem się
z rozmaitymi osobami, takimi jak Asłan Maschadow czy Szamil
Basajew, i dzięki temu Czeczenia jest dla mnie czymś bardzo
realnym. Dlatego też wolę i staram się tamtejszą rzeczywistość
oddawać właśnie w tych szarościach.
>> Wieże z kamienia ukazały się w sierpniu 2004 roku, a zatem
jeszcze przed tragedią w Biesłanie. Czy po tym wydarzeniu
zmienił się Pański punkt widzenia na Kaukaz i Czeczenię?
Czy pisząc tę książkę dzisiaj w taki sam sposób przedstawiłby Pan stosunki rosyjsko-czeczeńskie?
>>Dramat w Biesłanie nie zmienił mojego spojrzenia na Kaukaz.
Myślę, że jest on kolejnym etapem tragedii, która się tam rozgrywa. W mojej książce nie dokonywałem rozrachunku ani z podejściem Czeczenów do ich walki, ani z bieżącą sytuacją na Kaukazie. Jestem doświadczonym dziennikarzem i wiem, że żaden
utwór nie może skupiać się wokół konkretnego wydarzenia politycznego, bo każde następne sprawia, że staje się on nieaktualny. Oczywiście nie mnie osądzać, czy tekst ten jest jeszcze aktualny. Jednak w moim przekonaniu Wieże z kamienia dobrze oddają
obecną sytuację na Kaukazie. Sadzę, że gdybym dziś pisał tę
książkę, miałaby ona taką samą wymowę i opowiadałaby o identycznych sprawach. Z jednej strony bowiem chciałem pokazać,
jak to jest być Czeczenem w ogniu walki, a z drugiej, starałem się
tam jak najdyskretniej wprowadzić siebie jako obserwatora.
>>Książka pokazuje, że Czeczeni po zawarciu rozejmu w 1996
roku mieli szansę na wolność, której nie wykorzystali. Dlaczego mieszkańcy środkowej części Europy i krajów bałtyckich potrafili z tej sposobności skorzystać, a oni nie? Czy dla
Czeczenów istnieje jeszcze jakakolwiek nadzieja?
>>Myślę, że w przypadku Czeczenii można mówić o tragicznym
paradoksie. Dlatego że nawet w tak sprzyjającej sytuacji – jak
podpisanie układu pokojowego między Rosją a Czeczenią – idea

państwa niepodległego nie sprawdziła się. W tym kraju po raz
kolejny wszystko zostało zniszczone. Elity intelektualne i ludzie,
którzy mogliby stanąć na czele republiki, już dawno stamtąd wyjechali. Władzę musiałyby więc przejąć osoby, które dowodzą
dzisiaj oddziałami partyzanckimi, czyli stały się już mistrzami destrukcji. W związku z tym podstawowym warunkiem istnienia
stabilnej Czeczenii byłaby zgoda Rosji. W 1996 rok taką aprobatę
Czeczenia otrzymała, jednak znacznie różniła się ona od akceptacji, jaką uzyskały Gruzja, Uzbekistan czy Litwa. One miały czas
i możliwości, by zbudować niepodległe państwa. Zgody na wolną Czeczenię Rosja naprawdę nie dała nigdy. Traktat pokojowy,
podpisany w 1996 roku, był rozejmem tylko w przekonaniu Rosjan. To był czas na to, żeby przygotować nową wojnę. Dwa lata
funkcjonowania Czeczenii w ramach państwa rosyjskiego były
okresem ciągłych niepokojów, porachunków i buntów. Czeczeni
nie wykorzystali więc tej szansy. Mogli sobie uświadomić, że jest
to chwila, która nie wróci. Mieli okazję, by się zjednoczyć i przeciwstawić prowokacjom. Nie zrobili tego, ale jestem przekonany, że wojna, która trwa dziś, i tak by wybuchła. Pokój jest oczywiście możliwy. Paradoksalnie jednak Rosja musiałaby Czeczenii
pomóc, bo tylko wtedy nie zagrażałaby Kremlowi jako czarna
dziura, gniazdo rozbójników i przemytników. Gdyby wsparła ją
w odbudowie ze zniszczeń wojennych i w walce z kontrabandą,
Czeczenia mogłaby się odrodzić.
>>Korzystając z pomocy i gościny w Czeczenii, zawsze naraża Pan swojego gospodarza na śmiertelne niebezpieczeństwo. Jaką etykę stosuje Pan względem osób, które występują później jako bohaterowie w Pana książkach, zatem mogą
być łatwo rozszyfrowane przez rosyjski wywiad?
>>Podróżując po odległych krajach zawsze staram się mieć tam
odpowiedzialnych ludzi, z którymi mógłbym współpracować
i którym mógłbym zaufać. Nie chodzi tylko o dostarczanie wiarygodnych informacji, lecz także o zagwarantowanie obu stronom bezpieczeństwa. Moją świętą zasadą jest nie wystawiać
tych osób na ryzyko. Dlatego też Isa Madajew – mój gospodarz, wymieniony z imienia i nazwiska w Wieżach z kamienia
– w artykułach pisanych wcześniej nazywa się całkiem inaczej.
Zmieniłem jego dane personalne i nie podałem nazwy wioski,
w której mieszkał. Zdecydowałem się na to dopiero, kiedy pomogłem mu bezpiecznie przekroczyć granicę i wiedziałem, że
nic mu już nie grozi.

W drugiej części mojej książki występują ludzie, którzy
opiekowali się mną jesienią 1999 roku. Wiem, że większość
z nich wyjechała z Czeczenii, ale co do reszty nie mam takiej pewności, dlatego ich prawdziwych nazwisk też nie podałem. Ludziom występującym w moich reportażach i artykułach, które piszę z konkretnego miejsca, zawsze wymyślam
nowe imiona i nazwiska, chyba że są to osoby, o których muszę napisać całą prawdę. Robię tak, ponieważ cały czas mam
w pamięci coś, co zdarzyło się w 2002 roku. Po moim prawie
półtoramiesięcznym pobycie u Madajewa cała jego rodzina
wyjechała z Czeczenii. Oni nie powiedzieli mi nigdy, że to się
zdarzyło z mojego powodu. Mam jednak podstawy sądzić, że
bali się denuncjacji sąsiednich rodzin. Mimo że rzadko wychodziłem z ich domu, ktoś mógł mnie jednak zobaczyć. Isa
Madajew, mając obowiązek dbania o swoją rodzinę, mógł
podjąć tak dramatyczną decyzję.
Wiem, że wielu dziennikarzom zarzuca się instrumentalne podejście do swoich przewodników w krajach, do których zostali wysłani, ja mogę jednak powiedzieć, że mam czyste sumienie. Z mojego powodu żaden współpracownik nie
ucierpiał, a przynajmniej nie dlatego, że podałem jego imię
i nazwisko w swojej dziennikarskiej relacji.
>>Politolodzy podają kilka różnych przyczyn, które doprowadziły do wybuchu wojny rosyjsko-czeczeńskiej. Jakie jest
Pańskie zdanie w tej kwestii?
>>Na początku lat dziewięćdziesiątych Czeczenów nikt nie traktował poważnie. Sytuacja zaczęła się zmieniać, kiedy Dżochar
Dudajew został prezydentem Czeczenii, a Borys Jelcyn stanął
na czele Rosji. Wtedy zaczęły się drobne konflikty, ale nikt nie
spodziewał się, że w 1994 roku Rosjanie zbrojnie wkroczą do
Czeczenii. Pojawiało się wiele hipotez, dlaczego akurat wtedy
nastąpił atak. Niektórzy twierdzili, że Jelcynowi było potrzebne małe zwycięstwo, inni – że było to po prostu następstwo
konfliktu jeszcze z XVIII wieku. Wysuwano również domysły, że
Czeczenia była miejscem, w którym prowadzono nieczyste interesy, więc ta wojna była jej po prostu potrzebna. Jest to oczywiście teoria spiskowa, którą wolałbym zignorować, ale niestety nie można jej wykluczyć.
>>Często dzieje się tak, że dopiero tragiczne wydarzenie powoduje zainteresowanie opinii publicznej określonym problemem czy sytuacją. Tak było również w przypadku Czecze-
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nii. Po zamachu w Biesłanie świat zaczął zwracać uwagę na
konflikt rosyjsko-czeczeński. Jak zareagowała na to Rosja?
Jaka część prawdy o tej wojnie dociera do rosyjskiej opinii
publicznej?
>>Władzom rosyjskim udało się powstrzymać przed komentarzami media i dlatego o wojnie czeczeńskiej się nie mówi. Skala tragedii wciąż pozostaje nieznana, abstrakcyjna. W czasie
pierwszej wojny reakcja Moskwy, wywołana relacjami z walki,
przyspieszyła rozejm. Wtedy rosyjscy dziennikarze jeździli do
Czeczenii i opisywali sytuację. Od samego początku Rosjanie
otrzymywali jasne sygnały, co tam się działo. Teraz nie mają dostępu do żadnych informacji. Poza tym terminologia komentarzy jest bardzo specyficzna. Mówi się, że rosyjskie wojska
walczą na Kaukazie z bandytami, terrorystami czy hersztami
bojówek. Nadmierna eskalacja wojny w Czeczenii jest groźna
dla Rosji. Tymczasem władze rosyjskie nie starają się rozwiązać
problemu Czeczenów. Im się wydaje, że prowadzenie wojny
mniej kosztuje niż odbudowa Czeczenii ze zniszczeń. Jeżeli nie
reagują prezydenci innych państw i nie starają się powstrzymać Władimira Putina, to władze rosyjskie udają, że konflikt nie
istnieje. Nawet łamanie podstawowych praw człowieka nie jest
dla nich wystarczającym argumentem. Coraz więcej się jednak
o Czeczenii mówi. W radiu i telewizji pojawiają się bezpośrednie relacje, komentarze i dyskusje. Przyczyniają się do tego tragiczne wydarzenia, takie jak zamach w Biesłanie, bomby w rosyjskim metrze czy na koncercie rockowym w Moskwie. Taka
sytuacja nie jest korzystna dla władz rosyjskich, które starają
się zrobić wszystko, by zatuszować sprawę. Zanim doszło do
zamachu w Biesłanie, prawie nikt o Czeczenii nie słyszał. Dziennikarzom trudno jest o tym kraju pisać. Żeby zdobyć ciekawe,
ale przede wszystkim prawdziwe informacje, należy pojechać
na miejsce. Tymczasem możliwy jest tylko pobyt nielegalny,
podczas którego trzeba się nieustannie ukrywać.
>>Armia czeczeńska miała (bo już jej nie ma) znakomitych
dowódców i paru świetnych strategów, by wymienić choćby
Maschadowa. Wydawałoby się więc, że powinni byli przewidzieć swoją klęskę po wybuchu drugiej wojny...
>>Czeczeni uważali, że Rosjanie będą walczyć tak samo jak
w czasie pierwszej wojny. Nigdy nie przypuszczali, że mogą
zrównać z ziemią milionowe miasto. Przecenia się możliwości
przywódców czeczeńskich. Asłan Maschadow nie poświęcał
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wojskowości zbyt wiele czasu, gdyż był zajęty prezydenturą.
Oddał sprawę obrony kraju w ręce swoich doradców i pomocników, z których część okazała się ludźmi wątpliwej lojalności.
To nie byli oficerowie wysokiej rangi, na ogół majorzy i kapitanowie, więc nie byli szkoleni w zakresie działań operacyjnych.
Gdyby Maschadow był szefem sztabu armii czeczeńskiej, to
na pewno inaczej zaplanowałby działania. Tymczasem każdy z poszczególnych komendantów próbował bronić swojej
strefy wpływów. Uważali Grozny za symbol i nie mogli się poddać bez walki. Wierzyli, że będą w stanie dłużej odpierać ataki, przynajmniej do czasu, aż zareaguje świat i powstrzyma Rosjan. A później już poszli w rozsypkę i działali na własną rękę.
Łączność między poszczególnymi komendantami była iluzoryczna. Bezpośredni kontakt uniemożliwiła wojna. Każdy z tych
dowódców miał nieprawdziwy ogląd sytuacji. Każdy z nich był
przekonany, że jest najsilniejszy, najmądrzejszy i szczególnie
predestynowany do odgrywania pierwszoplanowej roli. Kiedy w 1996 roku skończyła się wojna, trzeba było wybrać jednego – najodpowiedniejszego. Pojawił się konflikt. Wszyscy
czuli się pokrzywdzeni i doszukiwali się spisku. Jeżeli ktoś dowodził frontem, miał swoją armię i zarządzał kawałkiem ziemi,
to niechętnie patrzył na nowego przywódcę. Takie zachwianie
oglądu sytuacji jest w każdym kraju. Wszędzie, gdzie toczyła
się wojna, która została przerwana, gdzie ogłoszono wybory,
natychmiast wybuchała nowa walka. Ci, którzy przegrali, nie
potrafili się pogodzić ze zwycięstwem jednego ze swych towarzyszy. Łatwiej było zaakceptować przegraną w wojnie niż
wygraną towarzysza broni.
>>Na świecie istnieje wiele organizacji, które próbują pomóc
Czeczenom. Coraz częściej słyszy się jednak, że pomoc wcale
nie dociera albo nie trafia do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Dlaczego tak się dzieje?
>>Takie organizacje jak Polska Akcja Humanitarna, Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna czy Polski Czerwony Krzyż
napotykają w Czeczenii na ogromne trudności. Ich działalność jest bardzo ograniczona, gdyż każdy postronny świadek
jest tam kimś niewygodnym. Rosjanie nie chcą, by ktokolwiek
przyglądał się temu, co tam robią. Jeszcze do niedawna działały rosyjski Memoriał i Human Rights Watch. Niestety władze
zrobiły wszystko, żeby się ich pozbyć. Działalność takich organizacji polega głównie na tworzeniu raportów, złożonych z su-

chych faktów, na przykład o sytuacji dzieci czy obywateli rannych od min. Sprawozdania mają być dowodami, gdyby jakaś
sprawa trafiła do Trybunału.
>>Poznał Pan zarówno Maschadowa, Dudajewa, jak i Basajewa. I mimo kryształowości tego pierwszego nie polubił go
Pan. Pana bohaterem został Basajew, choć jest on postacią
wyjątkowo kontrowersyjną. Niektórzy wręcz podejrzewają,
że działa z inspiracji Rosjan...
>>Szamil Basajew jest postacią złożoną, mroczną i szalenie ciekawą. To człowiek, który chciał być najlepszy. Zawsze obawiał
się tylko jednego, że rzeczy w jego zamierzeniu dobre okażą
się złymi. Nie wierzę, że był w spisku z Rosjanami i dlatego najechał na Dagestan. Jego przyznanie się do zamachu w Biesłanie także jest sprawą kontrowersyjną. Wydaje się, że jest już tak
ubezwłasnowolniony i uwiązany, że pewne rzeczy musi mówić i robić, czy chce, czy nie. Myślę, że na tym polega jego problem. Dobre zamierzenia obróciły się w swoje przeciwieństwo.
Teraz to już nie są jego wybory. On zależy od tych wszystkich,
z którymi wchodził w układy. Skoro przyznał się do zamachu
w Biesłanie, to dzisiaj nie może występować jako pokojowy negocjator. Teraz zależy już przede wszystkim od tego, co zrobił
wcześniej, i musi ponosić konsekwencje swoich wyborów.
>>Od 11 września 2001 roku w mediach bardzo dużo mówi
się o terroryzmie. Każdy miesiąc przynosi nowych wojowników, których coraz częściej nazywa się terrorystami, jakby zapominając celowo o tym, że w Czeczenii zaczęło się od
walki o wolność. Staje się już tak, że dokonuje się identyfikacji pomiędzy terrorystami z Al-Kaidy a wojownikami czeczeńskimi. Czy w Czeczenii walczą terroryści, czy partyzanci?
>>Staram się być jak najdalej od definiowania, gdyż ono bardzo
zawęża i upraszcza. Większe zrozumienie mam dla ludzi, którzy
walczą o wolność swojego narodu, niż dla tych, którzy starają
się podbić kraj. Przemawiają do mnie argumenty, że w Biesłanie zginęły setki ludzi, ale w Czeczenii zginęły ich tysiące. Pojawia się problem z jasną definicją. Z jednej strony łatwo jest
nazwać terrorystą kogoś, kto podłożył bombę pod torami kolejowymi, ale z drugiej strony wystarczy sięgnąć pamięcią do
polskiej historii, pełnej przemocy, okrucieństwa i takich metod. Podczas drugiej wojny światowej partyzanci postępowali w taki sam sposób. Dlatego też staram się nie precyzować.
Jeśli terroryzm zdefiniujemy jako stosowanie siły zbrojnej wo-

bec cywili dla osiągnięcia celów politycznych, to z tym zjawiskiem będziemy mieć do czynienia w wielu krajach. Wszędzie
tam, gdzie toczy się wojna – w Kaszmirze, Iraku, na Bliskim
Wschodzie. Warto zaznaczyć, że wciąż funkcjonujemy w dziewiętnastowiecznych kryteriach. Myślimy, że wojna to starcie ze
sobą dwóch wrogich armii. Obserwuję konflikty od 1990 roku
i naprawdę mało widziałem takich walk. Dawna terminologia
jest już nieprzydatna, bo wszystkie współczesne wojny oparte
są na terroryzmie, który coraz częściej staje się instrumentem
walki. Sięgają po niego zarówno organizacje, takie jak Al-Kaida,
jak i narody pragnące zdobyć niepodległość.
>>Jakim cudem najnowocześniejsze sztaby świata, zdolne
z pokładów satelitów obserwować każdy centymetr globu
ziemskiego, nie potrafią schwytać i zabić Osamy ibn Ladina,
mułły Omara czy Basajewa? Może nie chcą ich złapać? Może
potrzebują, żeby nadal działali?
>>Tacy ludzie jak Osama ibn Ladin czy Szamil Basajew cały czas
znajdują się w sytuacji konspiracyjno-wojennej. Selekcja osób
trwających w takim położeniu odbywa się w sposób prawie że
doskonały. Osamie towarzyszy bardzo mały oddział, składający
się wyłącznie z Arabów. Odkąd przyjechał do Afganistanu, nie
dał przeniknąć do swego grona nikomu z zewnątrz. Otacza się
najbliższymi ludźmi, którym grozi to samo, co jemu. Jeśli zginą, to wszyscy razem. Nikt nie potrafi powiedzieć czegoś więcej o Osamie, bo żadna osoba nie jest w stanie się do niego dostać. Z Szamilem jest nieco inaczej. Do niego dużo łatwiej jest
dotrzeć. Basajew ufa swoim ludziom bezgranicznie i w ich otoczeniu czuje się bezpieczny.
>>Na początku lat dziewięćdziesiątych Europa wkroczyła
w nową epokę. Zaczął upadać komunizm. W Polsce rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, odbyły się pierwsze wolne wybory prezydenckie i parlamentarne. Podobnie było
w Czechach, na Węgrzech czy Słowacji. Wszystkie te państwa cieszyły się, że upadł Związek Radziecki i zaczęła się
walka o demokrację. Dlaczego jednak nie obudzili się Rosjanie?
>>Rosjanie przez długi czas żyli w kraju autokratycznym, a później przez około 70 lat doświadczali bolszewizmu. Taka sytuacja
musiała doprowadzić do destrukcji narodu. Jedno pokolenie to
za mało, by się przerodzić w społeczeństwo obywatelskie. Dzisiejsze zachowania Rosjan często mnie zaskakują, ale nie moż-
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na zapominać o doświadczeniach, przez które oni przeszli. Dla
nich demokracja zawitała w 1991 roku, a wraz z nią umarła ich
ojczyzna. To Europa cieszyła się, że Związek Radziecki upadł,
natomiast Rosjanie, a na pewno większość z nich, przyjęła to
zupełnie inaczej. Dla nich świat runął. Według nich demokracja
panowała właśnie wtedy, gdy rządził chaotyczny, nadużywający alkoholu Borys Jelcyn. Nieprzewidywalność, brak bezpieczeństwa i żarłoczny kapitalizm były więc dla Rosjan oznakami
demokracji. Przyzwyczaili się żyć w więziennym porządku. I tak
pojawił się Putin.
>>W Wieżach z kamienia przedstawia Pan początki jego drogi do władzy. Nikt nie przypuszczał, że tak szybko zrobi polityczną karierę i stanie na czele państwa rosyjskiego. Czy
Pana zdaniem spełnia oczekiwania narodu rosyjskiego?
>>Do Rosji jeżdżę bardzo rzadko, dlatego staram się nie oceniać. Dostrzegam jednak, jak bardzo się zmieniła, i nie sądzę,
by była w tym wielka zasługa Putina. Raczej koniunktury gospodarczej. Moskwa jest jednym z najbogatszych miast Europy. Ale z drugiej strony jest miejscem koszmarnych kontrastów,
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przypominających Trzeci Świat. Zdaję sobie sprawę, że Putin
wprowadził pewien porządek, zlikwidował korupcję i ograniczył władzę oligarchów, jednak nie przeceniałbym jego zasług
dla Rosji.
>>Zachód, gdyby chciał, mógłby działać na rzecz rozwoju
demokracji w Rosji. Ale jednak nie robi prawie nic. Zachód,
co gorsza, podlizuje się politykowi z KGB. Jaka jest w tym
wszystkim logika?
>>Zachód chciałby widzieć w Rosji kraj stabilny, przewidywalny, w miarę bogaty i rządzony przez prezydenta, z którym można się porozumieć. Woli słuchać informacji potwierdzających
to marzenie. Zachód boi się Rosji nie jako mocarstwa, które
może zagrażać, wtrącać się w czyjeś sprawy czy którego poparcie potrzebne jest do wojny w Iraku czy Afganistanie. Zachód
obawia się rosyjskich arsenałów, które mogłyby wymknąć się
spod wszelkiej kontroli. Gdyby ich broń znalazła się w niepowołanych rękach, to sytuacja stałaby się niebezpieczna.
oprac. Elżbieta Jaromin, Stanisław Bereś

Odwaga bez granic
– o afrykańskiej podróży Kazimierza Nowaka
Urszula Glensk

Kazimierz Nowak wyruszył do Afryki w roku 1931 z zamiarem przejechania jej na rowerze z północy na południe i z
powrotem. Miał wówczas 34 lata i był dzieckiem swojej epoki, ukształtowanym przez modernistyczną retorykę, diagnozy
schyłku cywilizacji i kryzys ekonomiczny. Jego pomysł był brawurowy, ale zamierzenie pragmatyczne – chciał napisać wielki
reportaż z podróży. Nie rozstawał się też z aparatem fotograficznym. Swoich korespondencji afrykańskich nigdy nie zobaczył w formie książkowej. Po upływie 70 lat ich wydaniem zajął się Łukasz Wierzbicki, który zebrał drukowane przed wojną
w poznańskich pismach reportaże i opublikował je pod wspólnym tytułem Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży
afrykańskiej z lat 1931-1936.
Dokonanie Kazimierza Nowaka było czymś, co w polskiej
tradycji można porównać z podróżą Bronisława Malinowskiego na Wyspy Trobriandzkie. Malinowski był jednak uczestnikiem projektu realizowanego przez uczelnie brytyjskie, co
wiązało się z zabezpieczeniami finansowymi i możliwością dysponowania najlepszym sprzętem, choćby nowoczesnym – jak
na owe czasy – namiotem, który zresztą przetrwał do dziś, podobnie jak dyskusja toczona wśród muzealników, ile jest oryginalnych namiotów i papierośnic z kości słoniowej należących
niegdyś do antropologa. Wspominam subwencje, z których
mógł korzystać Malinowski i wynikające z nich bezpieczeństwo finansowe, aby unaocznić, że prowadził swoje badania
z pewnym praktycznym wyposażeniem, polegającym choćby
na możliwości płacenia tubylcom za informacje kolorowymi
paciorkami. Dzięki temu jego anthropological gaze, obserwacja antropologiczna, została ułatwiona i nie wymagała aż takich poświęceń, na jakie decydował się Kazimierz Nowak, aby
osiągnąć swój cel.
Jedyna pomoc, jaką uzyskał Nowak w czasie podróży po
Afryce, to dętki rowerowe i zestawy do naprawy opon, prze-

kazywane regularnie przez firmę Stomil, oraz małoobrazkowy
Contax I, przesłany mu w podarunku przez Kazimierza Gregera1, właściciela poznańskiego atelier fotograficznego. O całą
resztę zabezpieczeń pięcioletniej wyprawy martwił się sam,
a było to przedmiotem dodatkowych udręk: jak wykupić kolejną wizę, czym zapłacić za ekwipunek niezbędny do pokonania następnego odcinka wytyczonej trasy, jak odebrać pocztę z Polski z honorariami za artykuły. Były to zresztą skromne
sumy, które nie tylko zasilały fundusze podróżne, ale musiały też wystarczyć na utrzymanie żony, pozostającej w kraju
z dwójką kilkuletnich dzieci. Trzeba dodać, że Nowak, zdesperowany przed wyjazdem długim bezrobociem, liczył na to, że
korespondencje będą sposobem na zarabianie pieniędzy2.
Historię pionierskich wypraw do Afryki, realizowanych przez
odkrywców i prasowych reporterów równocześnie, rozpoczyna Henry Morton Stanley. Dziewiętnastowieczne ekspedycje
Anglika służyły celom misyjno-kolonizatorskim i były wspomagane instytucjonalnie oraz uważnie śledzone przez setki tysięcy czytelników „Daily Telegraph” i nowojorskiego „New
York Herald”, które na bieżąco relacjonowały jego odkrycia.
W dokumentach ikonograficznych można zobaczyć, jak Stanley porusza się w cieniu tipoi, czyli w afrykańskim odpowiedniku lektyki. Poza tym, że Stanley i Nowak zawędrowali na ten
sam kontynent i przesyłali korespondencje prasowe, niewiele ich łączy, więcej zaś fundamentalnie dzieli. Różnica polega
choćby na tym, że o odkryciach Stanleya wie każde brytyjskie
dziecko, a historia szaleńca Nowaka w Polsce była do niedawna
K. Nowak, E. Gliszewska, Przez Czarny Ląd, Warszawa 1962, s. 5.
O tym, że Nowak martwił się o rodzinę zostawioną w Boruszynie pod
Poznaniem, świadczą fragmenty prywatnych korespondencji: „Oj, Maryś, żeby
choć mieć pewność, że [z redakcji] trochę grosza nadchodzi, że nie giniecie
z biedy. Gdy pomyślę, że Wam może zimno, że głodni jesteście może, aż coś za
serce ściska, aż boli. Całuję mocno! Kazimierz” (Sahara, 30 stycznia 1932; z prywatnych zbiorów Łukasza Wierzbickiego).

>>
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>>
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zupełnie nieznana. Nigdy nie znalazła się w kanonie polskiego reportażu podróżniczego, nie zasiliła programów uniwersyteckich z zakresu etnografii. A zasługuje na jedno i na drugie. Miarą tego, jak bardzo dzieło Nowaka zostało zapoznane
w polskim piśmiennictwie, jest fakt, że Ryszard Kapuściński
przeczytał jego teksty dopiero w roku 2006 i nie zdążył poznać
ich trzeciego wydania, poszerzonego względem dwóch wcześniejszych edycji. Kiedy Kapuściński w końcu lat pięćdziesiątych wyruszał po raz pierwszy do Afryki, musiał odkrywać ją
na nowo. Sądzę, że gdyby znał reportaże Nowaka, inaczej napisałby Czarne gwiazdy i Gdyby cała Afryka..., swoje pierwsze
afrykańskie książki. Jadąc do Ghany miałby już swojego afrykańskiego Herodota. Chociaż szukali tam czegoś innego – Nowak natury i dziczy, a Kapuściński ludzi i polityki – to jednak ich
oceny i wrażliwość w wielu miejscach są zbieżne. Fakt, że autor
Hebanu nie miał dostępu do reportaży Nowaka, wydaje mi się
jednym z wielkich paradoksów naszej literatury.
Należy zatem zadać pytanie, jak umiejscowić tę książkę
w historii literatury polskiej? U schyłku lat trzydziestych, kiedy jej fragmenty były drukowane w lokalnych i niszowych pismach? Czy na początku XXI wieku, kiedy autor i jego dzieło
mogą liczyć tylko na garstkę „późnych wnuków”? Publikacja
korespondencji afrykańskich nie stała się wydarzeniem wydawniczym, jakim było na przykład ukazanie się 622 upadków
Bunga Witkacego, powieści napisanej przed pierwszą wojną
światową, a wydanej po raz pierwszy w 1972 roku. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Nowak jest autorem tylko jednej
książki narracyjnej i jako pisarz nie był identyfikowany w kanonach literackich. O zbiorze reportaży Rowerem i pieszo przez
Czarny Ląd nie dało się zatem mówić jako o odkryciu nowej
książki znanego autora. Pomijam w tym kontekście wydany
w roku 1962 album Przez Czarny Ląd, prezentujący ponad 300
fotografii Nowaka z krótkim wprowadzeniem napisanym przez
córkę Elżbietę Nowak-Gliszewską oraz opatrzony naukowymi
komentarzami afrykanistów Wojciecha Walczaka i Jana Czekanowskiego.
Na fakt, że dzieło podróżnika rozminęło się ze swoim czasem, miały wpływ bardzo pragmatyczne powody. Stało się
tak dlatego, że po powrocie z Afryki Nowak nie zdążył zebrać
i wydać swoich materiałów. Po niespełna roku zmarł na zapalenie płuc, jak głosiła epikryza, choć zdaje się, że był to przede
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wszystkim efekt wycieńczenia chorobami tropikalnymi3.
W czasie drogi powrotnej regularnie nękały go ataki gorączki malarycznej, zażywał nieobliczalne ilości chininy, jedynego
dostępnego wówczas leku antymalarycznego, cierpiał też na
opuchliznę i pewnie wiele niezdiagnozowanych chorób. Wydają się one zresztą nieuchronne, zważywszy na to, co jadł i pił
w czasie pokonywania drogi, która ciągnęła się aż 40 tysięcy kilometrów4.
Ryszard Kapuściński, podczas odsłaniania tablicy pamiątkowej na poznańskim dworcu kolejowym, mówił o wyprawie Nowaka: „takie pasje przypłaca się życiem”5.
Po powrocie do Polski Nowak miał odczyty w Poznaniu,
a także w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w kilku innych miastach.
Nie był podobno dobrym gawędziarzem. Pokazywał swoje
unikatowe zdjęcia i komentował to, co w istocie było na nich
widać. Jego opowieści nie wykraczały poza kadr. Podczas pokazów nękały go ataki kaszlu, co dokładnie zapamiętał dziadek
edytora Łukasza Wierzbickiego. Pisarz zmarł podczas jednego
z takich wykładów6.
Nie był związany z żadnym dużym ośrodkiem opiniotwórczym ani też nie stała za nim żadna instytucja, a poglądy na
Afrykę diametralnie różniły go od marzeń sympatyków Ligi
Morskiej i Kolonialnej. Wierzbicki słusznie zauważa, że „lektura tych reportaży musiała jeżyć włos na głowach aktywistów
Ligi Morskiej i Kolonialnej. Działacze tej prężnej organizacji liczyć musieli, iż Kazimierz Nowak, skoro eksploruje afrykańskie
bezludzia, rozejrzy się za posiadłościami dla Rzeczypospolitej.
Wrażliwy na ludzką niedolę podróżnik formułuje tymczasem
w swych listach oceny i wnioski sprzeczne z nawoływaniami
Ligi, jakby nieprzystające do ducha epoki”7.
W dwa lata po śmierci pisarza zaczęło się krwawe szaleństwo XX wieku i wszyscy zostali owładnięci innymi problemaWojciech Walczak pisze, że Nowak zmarł na atak afrykańskiej febry (por.
K. Nowak, E. Gliszewska, op. cit., s. 8).
>> 4 Precyzyjną trasę podróży i szczegóły biografii Nowaka ustalił Łukasz
Wierzbicki, zob. K. Nowak, Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Łukasz
Wierzbicki, wydanie czwarte, Poznań 2008.
>> 5 Z relacji Ł. Wierzbickiego.
>> 6 Por. K. Nowak, E. Gliszewska, op. cit., s. 8.
>> 7 Ł. Wierzbicki, Podróżnik nieustraszony. O Kazimierzu Nowaku, tekst niepublikowany.
>>
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mi. Ten splot wypadków częściowo uzasadnia, dlaczego nie
ukształtowała się legenda Kazimierza Nowaka. Trudno oprzeć
się wrażeniu, że wysiłek przedwojennego podróżnika został intelektualnie zaprzepaszczony, a świadomość polskich czytelników dotycząca Afryki nie wyszła poza przygody W pustyni i w
puszczy8. Wydaje się, że straty tej nie da się już nadrobić. Trudno liczyć na to, że w czasach taniej i zdewaluowanej literatury
podróżniczej dzieło Nowaka wejdzie do kanonu literatury apodemicznej i zostanie włączone do społecznej wyobraźni.
Osobista historia zuchwałego podróżnika i losy recepcji
jego dzieła są opowieściami bardzo do siebie przylegającymi.
Nowak miał w sobie nierealistyczny optymizm, który umożliwiał mu zagłuszanie strachu i obiektywną ocenę zagrożeń.
Przez znaczną część swojej wędrówki nie dysponował nawet
strzelbą, która mogłaby go chronić przed zwierzętami i ułatwiać zdobywanie pożywienia. Realizował samotną eskapadę
w świat owiany grozą kanibalistycznych historii. Z niepozorowaną swobodą zaglądał do wiosek lamaskich, choć nie miał
wątpliwości, że niejeden ich mieszkaniec zna jeszcze smak
ludzkiego mięsa. Ze spokojem odwiedzał i opisywał osady
trędowatych. Ignorował ostrzeżenia tubylców, choćby takie,
że spływ rzeką Kassai musi skończyć się rozbiciem czółna, co
w istocie się stało. W skrajny sposób wystawiał się na cierpienia
i zagrażające życiu niebezpieczeństwo. Jego instynkt zachowawczy zdawał się stłumiony przez nadrzędną wartość realizowanego planu. Podporządkował wszystko celowi.
Posiadał umiejętność rezygnowania z wszelkich wygód.
Omijał i tak skromne szlaki komunikacyjne ówczesnej Afryki,
unikał wynajmowania tragarzy i saharyjskich przewodników.
Nie tylko z powodu tego, że nie miał im czym zapłacić, ale też
programowo nie chciał korzystać z żadnych ułatwień. Nie pozwalał nawet podwieźć się samochodem do pobliskiego miasta, gdy zaproponował mu to jeden z plantatorów.
Plan podróży musiał być przestrzegany rygorystycznie. Nowak precyzyjnie lokalizował punkty pocztowe, które miał odwiedzić, bo na ich adresy wysyłano mu listy i ewentualnie
drobną sumę pieniędzy zarobionych w poznańskich redakcjach, materiały fotograficzne, a później także leki. Honoraria
8
Taką tezę o fabularnej znajomości Afryki stawia Mirosław Żuławski,
ambasador Polski w Senegalu w latach siedemdziesiątych, w swojej książce
Ucieczka do Afryki, Warszawa 2005, s. 9.
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te były głównym źródłem utrzymania, ale w większych miastach Nowak robił i sprzedawał fotografie tubylcom, w ten sposób uzupełniał swoje wątłe finanse. Były one na tyle ograniczone, że korespondent wybierał najcieńszy papier i zapisywał go
drobnym pismem, aby oszczędzić na znaczkach. Precyzyjnie
odnotowywał zakupy, polegające na uzupełnianiu niezbędnego ekwipunku w cukier, tytoń, mąkę, herbatę. Umiejętność
minimalizowania własnych potrzeb zdaje się fundamentalną
cechą jego osobowości. Był niebywale ascetyczny, skoncentrowany i wytrwały.
Prozę Nowaka trzeba umiejscowić wśród najlepszych dokonań literatury podróżniczej. Dokumentaryzm, dziś mający
również walor historyczny, łączy się w niej z osobistym dziennikiem, szczegóły uzupełniane są refleksjami o charakterze ogólnym, które pozwalają zrekonstruować nie tylko tę niezwykłą
podróż, ale też światopogląd i osobowość autora.
Trudne warunki egzystencji dotyczą wszystkich, nikt nie zostaje wyłączony z surowych praw życia na kontynencie. Podróżnik szybko nabywa niezbędnych umiejętności, na przykład uczy się wyciągania pchlich jaj spod własnej skóry. Musi
kilkakrotnie przeszyć ciało nitką tak, aby pętelką wydobyć pasożyta. Takich surwiwalowych praktyk opisuje wiele. Nabywa
hartu, ale też coraz bardziej traci siły. Na różnych zdjęciach, dokumentujących kolejne etapy wyprawy, wyraźnie zmienia się
jego wygląd. Wychudzona twarz i nienaturalnie błyszczące
oczy nie pozostawiają złudzeń – jest wycieńczony i schorowany. Od kogoś dostaje kolonialny kapelusz, ktoś oferuje mu buty
z wysokimi cholewami i pożycza dubeltówkę, jeszcze ktoś inny
daje mu przeciwsłoneczne okulary, których brak w pokonywaniu pierwszych odcinków Sahary o mało nie pozbawiłby go
wzroku. Coraz lepiej dostosowane wyposażenie i tak nie ukrywa postępującego wyniszczenia i zabiedzenia.
Nowak jest typem mizantropa. Kiedy tylko może, opuszcza
zamieszkałe skupiska, aby na noc rozbić sobie namiot daleko
od osad. Wymienia różne uzasadnienia – „nie przyjąłem zaproszenia na nocleg w domu «królewskim», bardziej bowiem ceniłem sobie spokój niż zgiełk królewskiego babińca”9. Na widok
Beduinów internowanych w walkach kolonialnych woli opuścić nadmorski fort niż patrzeć na ich nędzę i upokorzenie: „odwróciłem rower i zdecydowałem się iść dalej, nie zatrzymując
>>
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K. Nowak, op. cit., s. 146.
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[się] w Agheila. Choć mogłem wygodnie odpocząć w izbach
fortu, wolałem uciec i kontynuować wędrówkę”10. Jeszcze innym razem narzeka: „urok cudnej nocy psuło mi monotonne
gadanie Murzynów”11.
Osobowość samotnika ułatwia Nowakowi realizację pionierskiego zamierzenia, daje mu też poczucie nieskrępowania i niezależność osądu. Ubolewa nawet nad dolą dwóch koni,
przy pomocy których pokonuje jeden odcinek podróży, i skarży się, że brak paszy dla Cowboya i Rysia bardziej go męczy niż
własny głód. Niezwiązany z żadną społecznością przez kilka lat
żyje jak apatryda. Daje mu to poznawczą niezależność. Publicista Polacco, jak określają go władze Trypolisu, wypracowuje własny oryginalny pogląd na temat współczesnej mu Afryki. Jednak
w konstrukcie świata przedstawionym przez Nowaka kryje się
ambiwalencja – jego dzieło, oparte na osobistych, bezstronnych
obserwacjach, daleko wykracza poza ducha epoki, a jednocześnie pokazuje, że autor jest dzieckiem swojego czasu, ukształtowanym przez lekturę Zmierzchu Zachodu Oswalda Spenglera
(choć paradoksalnie Spengler, antycywilizacyjny pesymista, pochlebnie oceniał kolonizacyjno-rabunkowe dokonania Cecila
Rhodesa w Rodezji-Zimbabwe). Krytyczny osąd Nowaka, dotyczący zależności między peryferią i metropolią, jest wypowiadany jednym głosem z konserwatywnym narzekaniem na zepsucie
moralne cywilizacji. Z jednej strony formułuje odważne i nowoczesne opinie na temat kolonializmu, które upowszechniły się
dopiero po upływie pół wieku od czasu jego podróży, z drugiej zaś strony ponosi go antycywilizacyjny gniew powtórzony
za katastroficznymi wizjami filozofów. Światopogląd Nowaka
jest mieszanką sprzeciwu wobec kolonialnego systemu wartości i akceptacji dla antycywilizacyjnych manifestów. Wydaje się
ciekawe, że podróżnik przenosi do Afryki swoją niechęć do miast-potworów, ale równocześnie jest całkowicie wolny od wciąż
triumfującego wówczas europocentryzmu.
Równie intrygujące jest porównanie mentalnej otwartości Nowaka na odmienność z jego wcześniejszą działalnością
wydawniczą. W 1926 roku wydał książeczkę dewocyjną Mieczysława Noskowicza, Najświętsze trzy Hostje12. Znalazły się
Ibidem, s. 62.
Ibidem, s. 127.
>> 12 M. Noskowicz, Najświętsze trzy Hostje. 1399, wydanie trzecie pomnożone, nakład i własność: Kazimierza Nowaka, Poznań, ul. Długa 19, 1926.
>>
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w niej trzy opowieści o zbezczeszczeniu hostii przy udziale Żydów, tzw. poznańska legenda o skradzionych hostiach. Trudno stwierdzić, czy Nowak wydał tę antyjudaistyczną narrację
z powodu przekonań, czy chęci zarobienia pieniędzy. Podkreślenie na stronie tytułowej własności do publikacji mogłoby
wskazywać na takie motywacje. W afrykańskich korespondencjach wspomina czasem żydowskich emigrantów spotykanych
w podróży, jednak nie obciąża tych relacji antysemickimi komentarzami. Nie wydaje się też doktrynalnym katolikiem.
Ponieważ Nowak był wydawcą, można wnioskować, że potrafił wyszukiwać interesujące go książki. Należy zatem przyjąć, że do swojej wyprawy przygotowywał się i znał dostępne wówczas lektury, np. Listy z Afryki Henryka Sienkiewicza,
których autor podmiotowo traktował wschodnioafrykańskie
społeczności. Mógł też czytać Jądro ciemności Józefa Conrada Korzeniowskiego, wydane w języku polskim w 1925 roku.
Prawdopodobnie zetknął się też z profesorem zoologii Uniwersytetu Poznańskiego Antonim Jakubskim13 i jego książką
W krainie słońca: Kartki z podróży do Afryki Środkowej w latach
1909-1910. Wspomniane dzieła przekonują, że ówczesne wizje
Afryki nie były monolitem stworzonym na potrzeby kampanii
kolonialnych i nie zawsze traktowały podboje jako misję cywilizacyjną. Jednak zasady uniwersalizmu kulturowego były wówczas ideą oryginalną i niepowszechną. Nowak przyjął je być
może w sposób spontaniczny jako konsekwencję obserwacji
i spotkań z ludźmi należącymi do kilkuset szczepów afrykańskich.
Jedną z korespondencji z Trypolitanii (dzisiejsza Libia) Nowak rozpoczyna pochwałami cywilizacyjnej witalności Włochów. Wyraża akceptację dla budzącego się do normalnego
życia kraju po wyniszczającej wojnie włosko-tureckiej w latach
1911-1912, ale natychmiast dodaje, że akceptacja tubylców
dla nowego statusu politycznego prowincji wynika z brutalnego i krwawego stłumienia oporu: „zasłali szkieletami – komentuje – Góry Czerwone oraz okoliczne pustynie i stepy podczas
krwawej wojny minionych lat. Ocalali z rzezi wojennej Beduini
pracują dziś karnie przy budowie szos, szkół czy szpitali, nocą
zaś bagnety zdobywców [Włochów] do obozowiska ich zapędzają, gdzie wokół zasieków z drutów kolczastych patrole czarPor. H. Zins, Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce
Wschodniej, Warszawa 2001, s. 197.
>>
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nych żołnierzy maszerują i w każdej chwili gotowe do strzału
karabiny pobłyskują w świetle księżyca”14. Nowak nie wnika
jednak w sytuację polityczną Trypolitanii i Cyrenajki, w każdym
razie nie docenia siły oporu plemion libijskich, skupionych wokół bractwa muzułmańskiego sanusijja. W niuansach bieżącej
polityki niespecjalnie się orientuje, bo nie interesuje go ona
w takim stopniu jak przyroda czy podróż sama w sobie.
Nie prowadzi wielu rozmów ze spotkanymi ludźmi, choć
w Afryce Północnej może bez trudu się porozumieć – zna włoski, francuski, a nawet arabski. Kontakty z miejscowymi – jeśli
uznać, że w korespondencji odnotowane zostały ważniejsze
spotkania – dotyczą zwykle spraw praktycznych. Sporadycznie
portretuje tubylców lub przytacza rozmowy z nimi. Najczęściej
ogranicza się do krótkich kategoryzacji, że są leniwi, hałaśliwi, rozpustni, głodni, chorzy, wyniszczeni. Dokładniej została opisana Polonia żyjąca w Angoli, choć i tu pisarz ograniczył
się do zbiorowego wizerunku tej dość skromnej społeczności,
bo składającej się zaledwie z dziewięciu osób i rozlokowanej
w pięciu fazendach. W Quipeio w misjonarskim kościółku spędził pasterkę w towarzystwie czterech Polaków i Murzynów.
W typowy dla siebie sposób narzeka na „krzyk setek czarnych
gardeł”15 i wspomina wcześniejszą wigilię spędzoną na pustyni,
gdzie nikt mu nie przeszkadzał. W czasach wrażliwości ukształtowanej przez postcolonial studies wątpliwości musi budzić
określenie „krzyk czarnych gardeł”, ale jeśli uczciwie odczytywać narrację Nowaka, wówczas nie można mieć wątpliwości,
że jest to wyrażana po raz kolejny niechęć do tłumu, zmęczenie obecnością innych. Znowu ujawnia się osobowość samotnika. Oczywiście fraza „krzyk białych gardeł” zapewne nigdy
by nie powstała, co samo w sobie świadczy o nieprzechodniości tego rodzaju postrzegań, a zatem także o ich nacechowaniu. Niemniej w studiach afrykańskich Nowaka obok emocjonalnych epitetów znalazło się wiele zrozumienia, współczucia,
empatii dla rdzennych mieszkańców kontynentu i nawet jeśli
poszczególne wypisy mogłyby potwierdzać przejęcie przez
pisarza pogardliwego języka kolonialnego, to taka wykładnia
byłaby fałszywa. Zaprzeczałaby też przenikliwości i perspektywie przyjętej przez autora. Rozczarowanie angolską pasterką
i stojącym wokół zgromadzeniem nie jest tym samym gestem
>>
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wyższości, co zachowania „kolonów”, opisywane z sarkazmem
przez Ryszarda Kapuścińskiego, polegające chociażby na
ostentacyjnym ubieraniu murzyńskich rąk w białe rękawiczki,
bo „stwarza to przyjemne złudzenie, że bierzemy pokarm z ręki
europejskiej”16.
Ponadto doświadczenie Nowaka nie jest wyabstrahowane
od stosunków panujących w odwiedzanych krajach. Relacje
z tubylcami podlegają standaryzacji, która wynika z respektowanych tam obyczajów. W Afryce kolonialnej i postkolonialnej
kolor skóry jest etykietą przynależności, rodzajem „wilczego biletu”17. Stosunki społeczne między czarnymi i białymi mieszkańcami są na tyle usankcjonowane i ustalone, że nie można
wiele zdziałać, nie stosując się do ich zasad. Spotkanie z białym
jest związane z oczekiwaniem na jego rozkaz, wypowiedziany
protekcjonalnym i zastraszającym tonem. Prośba białego człowieka jest czymś tak niekonwencjonalnym, że właściwie traci
komunikacyjny sens: „tu trzeba rozkazywać, imputować siłą,
zastraszać, a wtedy niby psy zaczną się łasić i u stóp twych znosić zaczną jaja i kury, a co im rzucisz – obojętne, przyjmą pokornie. Mnie jednak brak tej werwy i agresji kolonialnej, tego tonu,
który na Murzyna działa jak bat. Żal mi zresztą tych nędzarzy,
którzy nieczłowiecze życie pędzą”18. W latach trzydziestych
opresja, wynikająca z koloru skóry, dotyka tylko ciemnoskórych Afrykańczyków. Nowak odbiera ją negatywnie i ignoruje
rasistowską hierarchię. Wspomina nawet, że wielokrotnie słyszał od Anglików, że przynosi białym wstyd, poruszając się bez
służby19. Pieczątka rasy była zresztą szczególnie dotkliwa w koloniach belgijskich, funkcjonujących zgodnie z surowymi prawami wprowadzonymi na początku wieku przez Leopolda II.
Tylko w portugalskich koloniach podział ten nie był zbyt rygorystyczny, w Angoli również biały człowiek mógł być żebrakiem.
Biało-czarny podział nie zniknął po odzyskaniu przez państwa afrykańskie niepodległości, z tym że odtąd każda strona konfliktu mogła liczyć się z niebezpieczeństwem. „Dawniej
złościły mnie książki o Afryce – pisał Kapuściński – tyle w nich
o białym i czarnym. Kolor taki i siaki we wszystkich odmia>>
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nach. Aż wreszcie pojechałem sam. I wtedy zrozumiałem. Od
razu dostaje się swój przydział, swój tor. Od razu skóra swędzi.
Albo razi, albo wywyższa. Człowiek nie może z niej wyskoczyć,
a przeszkadza mu ona żyć. Nie może istnieć jako coś normalnego. Zawsze będzie albo powyżej, albo z boku. Ale nigdy na
swoim miejscu”20. Te prawa, wyrażone ekskluzywnym stylem
Kapuścińskiego, dotyczyły też Nowaka. I on na nie narzekał.
Jednak można sobie wyobrazić, że kiedy ten samotny wędrowiec docierał do odludnych wiosek, jego wygląd od razu informował o ewentualnych zamiarach i kondycji przybysza. Na
wszystkich zdjęciach, na których widać podróżnika w otoczeniu Afrykańczyków, to właśnie on wydaje się najbardziej wycieńczony, schorowany, wychudzony.
Symptomatyczne, że na fotografiach Nowaka widać mieszkańców osad, którzy wyglądają normalnie, nie są chudzi, ich
ciała w żadnym razie nie ujawniają głodu. Na jednym z nich
prosto w obiektyw patrzy kobieta, która ma na plecach dziecko, a do jej piersi przyssał się mały pawian. To nie jest obraz
matki, która nie może wykarmić własnego dziecka. Afrykanki
w obiektywie Nowaka są ładne, mają pełne policzki i wielkie
piersi. Pulchne bliźnięta z plemienia Baholo-Holo, podrzucone
koło zabudowań misji, czy niemowlę leżące na liściu bananowca pokazują, że nie brakuje tym dzieciom pożywienia. Obrazy
przywiezione przez Nowaka są całkowicie odmienne od tych,
które robił czterdzieści lat później słynny brytyjski fotoreporter
Don McCullin, uwieczniając Afrykę wyniszczoną głodem. „Dzikie” społeczności upamiętnione przez polskiego podróżnika
wyglądają idyllicznie, szczególnie w porównaniu z późniejszymi obrazami spustoszeń.
Relacje z życia wiosek nie zawierają wielu przygnębiających
opisów biedy czy bezradnego współczucia. Pojawiają się one
w takich miejscach jak hospicjum dla trędowatych w Katandze
czy w szpitalu Czerwonego Krzyża w Nola, w Kongo Francuskim, gdzie pisarz obserwuje chorych cierpiących na śpiączkę
afrykańską. Odnotowuje też niedolę Hotentotów21, zepchniętych do rezerwatów nędzy. Te zdjęcia są jednak rzadsze niż obrazy uśmiechniętych, normalnie odżywionych ludzi, zajętych
codziennymi pracami lub po prostu patrzących w obiektyw.
Głodowy bezruch właściwie się na nich nie pojawia.
>>
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Drogę powrotną przez Afrykę równikową pisarz postanawia pokonać przy pomocy dromadera. Kupowanie zwierzęcia
jest trudne z powodu wygórowanych cen albo marnej kondycji zwierząt: „same szkielety, aż przykro patrzeć”, podsumowuje
swoje poszukiwania. Przygląda się obyczajom związanym z hodowlą wielbłądów i opisuje praktyki Beduinów: „wielbłądzica
[...] daje [...] codziennie około dwóch litrów mleka, lecz biedne
cielę zaledwie może skosztować. Ben Hassen po wydojeniu zatyka ostrymi kołkami otwory wymion, obwiązując je następnie
rzemykiem, tak że młode w żaden sposób nie może dobrać się
do mleka”22. Ten zapis pochodzi z piątego roku podróży. Nowak
wciąż z dystansem wyraża się o tubylczych zwyczajach.
Przywiezione przez reportera fotografie potwierdzają to,
o czym sam pisał, że unika szlaków cywilizacyjnych i ucieka od
miast. Więcej można na tych zdjęciach zobaczyć stepowych
chat i oazowych lepianek niż budynków kolonialnych. Ekscytowały go odgłosy przyrody, które przeciwstawiał źle znoszonemu hałasowi miasta. Przykłady takiego nastawienia są liczne:
„poza tym cisza rozkoszna, ani warkotu maszyny, ani dźwięku
dzwonków tramwajowych, ani nic, co by przypominało o cywilizacji, która tak szarpie nerwy i z młodych ludzi czyni starców
ducha”23.
Innym razem w porcie Agheila czekał na otwarcie biur kolonialnych i wstąpił do kawiarni, aby schronić się przed szalejącym huraganem. Relacjonuje swoje obserwacje: „z ulicy
dochodził warkot samochodu, gramofon charczał, brzęczało szkło z napojami, wokół siedzieli ludzie poubierani jak lalki, otaczał mnie znów tak dawno nie słyszany gwar cywilizacji
z jej obłudą, hipokryzją, szowinizmem i Bóg wie czym jeszcze.
W tym otoczeniu boso, w pokrytym pyłem stroju saharyjskim
wyglądałem niczym strach na wróble. Całą duszą pragnąłem
znaleźć się znów pośród cichej pustyni”24.
Nowak znał metropolie ówczesnej Afryki – Algier, Tunis,
Kair, Johannesburg, Kapsztad, Brazzaville. W swoich korespondencjach wielokrotnie mówi o niechęci do miasta, które budzi
w nim lęk i negatywne skojarzenia. Czuje się w nim intruzem
i dziwakiem z powodu włóczęgowskiego wyglądu, braku przynależności i pieniędzy. Pewnie mógłby powiedzieć w niejed>>
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nym z tych miejsc to, co w swoim „podróżopisaniu” wyraził Andrzej Stasiuk: mam białą skórę, ale czarną duszę.
Charakterystyczna jest refleksja Nowaka o Kairze, jako szulerni, domu publicznym, palarni opium i miejscu wszelkiego występku. Podobnie inne odwiedzane miasta wydają mu
się wrogie, barbarzyńskie, hałaśliwe i immoralne. Uzupełnia tytoń, proso, cukier, odwiedza pocztę i urzędy wizowe, i z
ulgą je opuszcza. Strach przed miastem jest u Nowaka znacznie większy niż strach przed dzikimi zwierzętami, wężami,
a nawet przed „ludożerczymi szczepami” Abasalampasu. Miasto w Afryce zostaje utożsamione z europejską władzą kolonialną, na którą spada odium z powodu wprowadzonego tam
przez białych zepsucia, choćby razem z masowo sprowadzaną
i tanio sprzedawaną whisky. Żaden element rozważań Nowaka nie ma w sobie takiej stanowczości i jednoznaczności aksjologicznej jak niechęć do aglomeracji. I choć autor nie szczędzi
skarg na lenistwo albo bezmyślność ludzi, z którymi się styka
(np. przewodników przeprawiających się z nim w powrotnej
drodze przez Saharę), jednak nigdy nie są one wyrażane w taki
totalny sposób jak niechęć do miasta. W tym przypadku wina
staje się nie jednostkowa, ale zbiorowa, a Nowak nie ogranicza
się do relacjonowania własnych kłopotów, ale staje się pisarzem moralistą. Miasto-kolonia-cywilizacja wydają mu się więzieniem. Ucieka przed nimi do buszu, na pustynię i w step.
Czterdzieści tysięcy kilometrów powolnego wędrowania
i konsekwentne zapisywanie szczegółów owocuje nagromadzeniem unikatowych scen, uwieczniających życie i zabudowania ówczesnej Afryki. Ważność tego zapisu wynika też z faktu, że pisarz jest tam w jakimś sensie bezpaństwowcem. Nie
jest związany z żadnym reżimem kolonialnym, nie fotografuje
kontynentu na propagandowe zamówienie władz. Jego spoj-

rzenie jest wolne od jakiejkolwiek dumy narodowej, która swą
wizualizację może znajdować w kopalniach miedzi, pomnikach
czy budynkach urzędowych. Dlatego właśnie sprawozdanie
„polskiego Beduina”, jak sam siebie nazywa, ma w sobie taką
wiarygodność i autentyzm. Nie korzysta też w najmniejszym
stopniu z wygód i możliwości, jakie daje mu biały kolor skóry. Nie jest beneficjentem panujących stosunków społecznych.
Może je bez hipokryzji relacjonować i potępiać: „spotkałem karawanę jakiegoś podoficera białego, który zdążał w przeciwnym kierunku. Dziesięć wołów i koń, jedenastu poganiaczy,
boy, kucharz, człowiek do mycia garnków, do obsługi stołu, potem na uzupełnienie karawany jeden przewodnik i młody chłopak do pilnowania dziewczynki, może dziesięcioletniej, która zastępuje żonę kolonialną”25. W tym fragmencie Nowak nie
tylko pokazuje europejskiego poligamistę, ale też uświadamia
odbiorcy, jak nietypowa jest jego własna, całkowicie indywidualna wyprawa. Zaznacza to w wielu korespondencjach.
W XX wieku dwóch polskich pisarzy w istocie znało Afrykę,
Kazimierz Nowak i Ryszard Kapuściński. Obaj pisali o doświadczeniu pokory, związanym z pokonywaniem Sahary. Widok
zbielałych kości ludzi i zwierząt przeraża każdego, kto stara się
dotrzeć do oazy. Kapuściński nigdy nie zapuszczał się w głąb pustyni. Nowak przemierzył ją dwukrotnie, raz całkiem samotnie.
Miał znakomitą orientację, wytrzymałość, a może też szczęście.
Ale kiedy myślę o jego wysiłku, ogarnia mnie przygnębienie.
Kartki z podróży zapowiadają raczej przygodę, a nie smutek. Zapowiadają przełamywanie granic ludzkich możliwości, a nie stają się dowodem ograniczeń. Smutek książki Nowaka polega na
tym, że jej autor doświadczył jednego i drugiego.
>>
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Odwaga w imię prawdy
Działalność Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
Grzegorz Adamczewski

„Dziennikarstwo nie może istnieć bez osobistej odwagi, otwartości, śmiałości głoszenia własnych opinii i ich obrony. Nie
może istnieć tam, gdzie istnieje strach przed podejmowaniem
tematów trudnych, ryzykownych. Nie może naprawdę istnieć
tam, gdzie panuje jedynowładztwo racji rządzących, czyli w totalitaryzmie. Takiemu systemowi są potrzebni nie dziennikarze,
lecz najemnicy z tubą w ustach i pałkarze, zwyczajni pałkarze.
Nie jest potrzebne dziennikarstwo, konieczna zaś jest propaganda”1.
Cechą charakterystyczną i jednym z przejawów funkcjonowania ustrojów totalitarnych jest kultywowanie fikcji. Komunizm w równym stopniu co niemiecki nazizm czy włoski faszyzm
przywiązywał wagę do propagandy, budującej wizję „wspaniałych” nieistniejących światów. Stalinizm i komunizm (choćby ze
względu na długotrwałość panowania) zdystansował w skali zbrodni nawet nazizm. Jednak dorobek tego systemu to nie
tylko miliony ofiar, ale także spustoszenie w świadomości człowieka, który po upadku reżimu nadal reprodukuje mentalność
„homo sovieticus” i nie bardzo wie, co zrobić z odzyskaną wolnością. Alain Besançon w rozmowie z George’em Urbanem stwierdza: „Propaganda sowiecka jest świadectwem obecności władzy. Jak długo zwyczajni ludzie zachowują się w zgodzie z tym
rytuałem, są świadomi swej sytuacji niewolników”2.
Ograniczanie wolności myśli stanowi zaś faktycznie uderzenie w istotę człowieczeństwa – tym silniejsze, im sprawniejszy
i lepiej zorganizowany jest dysponent owych restrykcji. Stało
się to szczególnie widoczne w XX w., gdy środki techniczne,
służące przekazowi informacji, osiągnęły niespotykaną wcześniej perfekcję, szybkość i masowość.
1
P. Załuski, Cyrk wrocławski, cyrk polski, „Facts & Views”, Radio Wolna Europa, 30 stycznia 1983.
>> 2 G. Urban, A. Besançon, Czy Gorbaczow może zmienić system? Język i władza w społeczeństwie sowieckim, „Encounter” 1987, maj–czerwiec.
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W szczytowej ofensywnej fazie komunizmu w końcu lat
czterdziestych i w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych warunkiem funkcjonowania tego systemu była izolacja od wpływów
z zewnątrz oraz maksymalne panowanie nad społecznymi
przekonaniami, wyobrażeniami, obrazem świata w umysłach
ludzi. Złamanie choćby jednego z tych warunków – a więc dopływ informacji spoza układu (z „normalnego świata”) lub spadek skuteczności terroru i propagandy – stwarzało dla systemu
zagrożenie i powodowało jego erozję. Stąd właśnie brała się
zaciekłość, z jaką zwalczano emigracyjnych dziennikarzy i nadające w języku polskim zachodnie radiostacje, z Rozgłośnią
Polską Radia Wolna Europa na czele3.
W systemie propagandy totalitarnej występuje ponadto
zjawisko pokrewne „syndromowi sztokholmskiemu”4: znienawidzone, fałszywe informacje i opinie, głoszone bardzo intensywnie przez spójny system państwowy, wywołują po pewnym czasie u mniej odpornych odbiorców daleko posuniętą
doktrynerską „ślepotę na fakty”. Faktem staje się dopiero to, co
podały państwowe środki przekazu, a właściwa jest ich „jedynie słuszna” interpretacja.
W sytuacji „złej chwili dziejowej”5, gdy dostęp do wolnego słowa i prawdy był w Polsce niemożliwy, pojawiły się polskojęzyczne media w krajach zachodnich, zarówno związane
z emigracją przedwojenną, jak i tą późniejszą. Prócz licznej na
kontynencie prasy polskiej utworzono także rozgłośnie radioSłuchanie RWE i innych stacji zachodnich zagrożone było więzieniem i innymi represjami (np. zwolnieniem z pracy). Ponieważ jednak skuteczność tej
groźby nie była wielka, za konieczne uznano zagłuszanie audycji. Koszt zagłuszania przewyższał koszty nadawania audycji. Nadające z Zachodu polskojęzyczne rozgłośnie usiłowano również zdezawuować za pomocą propagandy.
>> 4 W sytuacji długotrwałego skrajnego napięcia psychicznego, spowodowanego aktem terroryzmu, występuje często zjawisko solidaryzowania się
(czy nawet dobrowolnej współpracy) ofiar przemocy z jej sprawcami.
>> 5 Termin zaczerpnięty od J. Kryszaka, Literatura złej chwili dziejowej: szkice
o drugiej emigracji, Toruń 1995.
>>
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we, które stały się na długie dziesięciolecia sprawnym orężem
w walce zarówno z hitlerowskim okupantem, jak i sowieckim
komunizmem. Obok Sekcji Polskiej BBC nadającej swoje audycje od 7 września 1939 roku, Radia France Internationale,
Deutsche Welle, Radia Madryt, Voice of America czy Rozgłośni
Polskiej Radia Watykańskiego, pojawiła się rozgłośnia mająca
ogromny wpływ na świadomość Polaków zarówno w kraju, jak
i na emigracji.
Planując nadawanie audycji do krajów za żelazną kurtyną,
amerykański Komitet Wolnej Europy zdawał sobie sprawę‚ że
będzie to inne radio niż Głos Ameryki czy BBC. Do swoich rodaków mieli bowiem przemawiać własnym głosem emigranci,
a nie zachodnie rządy. Niewielu przypuszczało‚ że już po upływie kilku lat Wolna Europa, mimo zaciekłych ataków ze strony
komunistycznej propagandy, zacznie odgrywać tak wielką rolę
w społeczeństwach bloku radzieckiego‚ stając się podstawowym źródłem niezależnych informacji.
Pierwsze audycje Rozgłośni Polskiej RWE nadane zostały
już w 1950 r. Były one nagrywane w studio w Nowym Jorku,
a następnie przesyłane drogą lotniczą do Frankfurtu nad Menem, w pobliżu którego znajdował się nadajnik. Wspomniany
tryb przygotowywania audycji sprawiał, że ich tematy były zazwyczaj mało aktualne. Ponadto początkowa moc nadajnika
była niewielka, a program trwał zaledwie godzinę. Mimo to już
wówczas odnotowano, że programy RWE są w kraju faktycznie
słuchane.
1 maja 1951 roku, jako pierwsza, rozpoczęła nadawanie programów Rozgłośnia Czechosłowacka. Dyrektorem Rozgłośni
Polskiej Radia Wolna Europa mianowany został w grudniu 1951
roku Jan Nowak. Jego kandydaturę wysuniętą przez delegaturę
Rady Jedności Narodowej w USA poparła RJN w Londynie.
Do Świąt Bożego Narodzenia 1951 roku Jan Nowak zakończył wstępne rozmowy z kandydatami i sporządził listę
przyszłych pracowników zespołu polskiego. Byli wśród nich
reprezentanci rozmaitych nurtów politycznych – od przedwojennego Stronnictwa Narodowego do PPS. Wiele osób pochodziło z przedwojennego Polskiego Radia, inni z PAT-u lub z prasy Drugiej Rzeczypospolitej. Byli reżyserzy teatralni i radiowi,
aktorzy, dziennikarze.
Wśród owych pracowników „pierwszej linii” wymienić trzeba Aleksandrę Stypułkowską (Jadwigę Mieczkowską), Jerze-
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go Szyszko Bohusza, Michała Gamarnikowci, Wojciecha Trojanowskiego, Tadeusza Celta (Tadeusza Chciuka), Wiktora
Budzyńskiego, Wincentego Rapackiego, Wacława Radulskiego,
Romana Palestra, Jana Markowskiego, Wawrzyńca Czereśniewskiego, Tadeusza Nowakowskiego, Zbigniewa Błażyńskiego
i wielu innych.
Przyszli pracownicy Rozgłośni zaczęli przybywać z początkiem 1952 roku do Monachium, co w wielu wywoływało bolesne bądź co najmniej mieszane uczucia – oto bowiem znów
musieli znaleźć się w otoczeniu Niemców. Prawie wszyscy mieli za sobą walkę z okupantem hitlerowskim, wielu było w Armii Krajowej. Niektórzy jeszcze niedawno byli jeńcami obozów,
np. w Murnau, i więźniami obozu koncentracyjnego w Dachau
pod Monachium. Tym większą musieli wykazać się odwagą,
podejmując pracę w rozgłośni wrogiej nowemu polskiemu
systemowi politycznemu i nowemu „sojusznikowi”. Odwaga
ta musiała być tym większa, że po latach walki z okupantem
i emigracyjnej tułaczki znów nie dane im było wrócić do kraju,
w którym często pozostawili rodziny narażone na szykany komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.
Nie było wiadomo, jak długo Rozgłośnia przetrwa, na ile
można mieć zaufanie do Ameryki, która ponosiła odpowiedzialność za Jałtę. Nad tymi obawami przeważyła perspektywa
walki na falach eteru o wolną Polskę i możliwość powrotu do
zawodu – skazanych często na pracę fizyczną – pisarzy, dziennikarzy i artystów.
Nowak był trzecim dyrektorem, ale do historii Radio Wolna
Europa przeszło w takim kształcie, jaki on mu nadał. Przez cały
czas dyrektorowania w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa
trzymał się zasady zaszczepionej mu przez wybitnego przywódcę PPS, Adama Ciołkosza: „Byłem w życiu żołnierzem, parlamentarzystą, redaktorem «Robotnika» i publicystą. Zawsze
broniłem demokracji. Niech pan jednak pamięta: dwie funkcje życia zbiorowego nie znoszą kolektywnego kierownictwa
– dowodzenie formacją wojskową oraz redagowanie gazety
albo kierowanie radiostacją”.
Dodać należy, że kierowanie stacją, w której pracują emigranci, zmuszeni do opuszczenia swego kraju i będący w opozycji do jego władz, nie jest sprawą prostą. Ludzie ci skazani są
na bytowanie w stresie spowodowanym nieustającą nagonką
na życie ich i ich rodzin w kraju, często szykanowanych za dzia-

łalność opozycyjną na antenie RWE. Tymczasem, gdy Rzeczpospolitą zastąpiono PRL-em, działalność Rozgłośni Polskiej stała się strategicznym medium, pozwalającym na przekazywanie
do Polski prawdziwych informacji.
Podczas pierwszego wystąpienia Nowak nakreślił założenia
programowe dla Rozgłośni: „Zespół polski, który zebrał się dziś
wokół mikrofonu, składa się z ludzi o najróżniejszych przekonaniach i zapatrywaniach politycznych, ale łączy nas wszystkich
ta cudowna zmowa, którą daje dążenie do jednego wspólnego celu. Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami
ukryć, by zabić w was resztki nadziei. Będziemy informowali
was o wszystkich poczynaniach polskich na arenie międzynarodowej. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury. Walkę z wynaradawianiem
młodzieży. Będziemy walczyli z fałszowaniem naszej historii
i naszej tradycji. Będziemy przedstawiali wam polską niezależną myśl polityczną, która zdławiona została w ujarzmionym
kraju, lecz rozwija się dalej swobodnie w warunkach wolności.
Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach”6.
Władza komunistyczna zareagowała na utworzenie i działalność RWE w histeryczny sposób: „Ziejące nienawiścią szczekaczki imperialistyczne wszczęły wściekłą nagonkę”7. Z pewnym opóźnieniem – wynikłym z zaskoczenia i niechęci do
propagowania nowej rozgłośni – komentowała pojawienie
się rozgłośni prasa PRL-owska. Na łamach ówczesnego „Życia Warszawy” ukazywały się felietony Bolesława Wójcickiego,
pseudonim „Sław”, który już w październiku 1952 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy po powstaniu Rozgłośni Polskiej Radia
Wolna Europa, pisał: „Choćby Mi-coca-cola-jczyk przysięgał sto
razy dziennie na brzytwę i ręcznik proroka (czyli Mikołajczyka),
iż wraz z Wolną Europą mówi w imieniu Polski, wiemy odtąd
z najbardziej miarodajnego źródła, iż naprawdę przemawia on
Mikołajczyk, «Głos Ameryki», «Freies Europa», w imieniu Polakożercy Adenauera, Polakożercy keizera, mordercy Polaków
Guderiana. Tak więc każdy Polak, który mimo wszystko słucha
nadal Głosu Ameryki, czy Wolnej Europy, ma odtąd absolutną
Ibidem.
R. Januszewski, J. Strękowski, Komandosi zimnej wojny, „Rzeczpospolita”
2002, nr 16 (20-21.04.2002).
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pewność usłyszenia: Po pierwsze głosu Hitlerowca wysiedlonego z Polski, czy Czechosłowacji ziejącego nienawiścią do Polski
i do naszych granic a posługującego się «drodzy rodacy» wystrzępionym od obłudnych frazesów językiem emigracyjnego
zdrajcy. Po drugie, ma absolutną pewność usłyszenia tekstu
dokładnie skontrolowanego przez Hitlerowców z Bonn i ściśle
zgodnego z polakożerczą linią polityki hitlerowsko-amerykańskiej. Wnioski każdy sam wysnuć może...”8
Komunistyczna propaganda, zwłaszcza w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, nie zostawiała na dyrektorze i jego
współpracownikach przysłowiowej suchej nitki: „Jan Nowak
spekulował na antykach i prowadził złote życie, a jego współpracownicy zajmowali się szpiegostwem, handlem walutą
i złotem, bogacili się na tajemniczej śmierci współmałżonków, bywali zagorzałymi syjonistami, alkoholikami, sodomitami, narkomanami, kanciarzami, oszustami, bandytami, byli
łasi na pieniądze i zdradzali współmałżonków, jedna z pań
była nimfomanką, miewali przyjaciół wśród gestapowców
i sami na gestapo donosili – można było przeczytać w «Trybunie Ludu», «Żołnierzu Wolności» i usłyszeć w Polskim Radiu”9.
Jak wspomina Adam Michnik, redaktor naczelny „Gazety
Wyborczej”: „Nowak był diabłem – świetnie o tym wiedziałem z polskich gazet. Był diabłem tym bardziej perfidnym,
że w październiku 1956 r. poparł Gomułkę i wezwał do spokoju – inaczej niż jego koledzy z węgierskiej sekcji RWE, którzy transmitowali wezwania do oporu przeciw Rosjanom. Był
diabłem tym doskonalszym, że świetnie zamaskowanym. Bowiem pod maską wysokiego urzędnika RWE i surowego szefa kryła się nie tylko twarz bohatera Armii Krajowej, «kuriera
z Warszawy», ale i ciepła dobroć człowieka zatroskanego o los
innych ludzi”10.
Praca w RWE wymagała wielkiej odwagi, nie tylko ze względu na komunistyczną propagandę, szykany, ale także nieustający lęk o pozostawioną w kraju rodzinę, samo słuchanie Rozgłośni groziło bowiem w Polsce więzieniem. Pisał o tym m.in.
Henryk Chmielewski – popularyzator ówczesnego „prawa”:
Archiwum Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, Tu Rozgłośnia Polska RWE, „Przegląd Koniński”, Konin 1995, s. 13 (pisownia oryginalna).
>> 9 R. Januszewski, J. Strękowski, op. cit.
>> 10 A. Michnik, „Gazeta Wyborcza” („Gazeta Stołeczna”) 1994, nr 146 (25-26.06.1994), s. 10.
>>
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„Zbrodnią przeciwko pokojowi będzie również ułatwianie słuchania propagandowych audycji radiostacji imperialistycznych przez użyczanie do słuchania takich audycji posiadanego
aparatu, tym bardziej zaś przez organizowanie takich audycji,
zapraszanie sąsiadów na słuchanie radia imperialistycznego
itp. Surowa, bliska górnej granicy zakreślonej w ustawie kara
(15 lat) będzie właściwym środkiem wychowawczym”11. Setki
osób, które tylko za słuchanie Wolnej Europy trafiły do obozów
pracy lub zostały skazane na karę więzienia, przekonało się, że
zagrożenie jest realne.
Jednak podczas największej walki z dziennikarzami, zwłaszcza po 1956 roku, jedynym przeciwnikiem dającym sobie radę
z szykanami bezpieki była właśnie RWE.
Używając dzisiejszych kryteriów popularności, moglibyśmy powiedzieć, że Rozgłośnia Polska miała największą słuchalność wśród stacji nadających w języku polskim. Jak
wspominał Stefan Bratkowski: „Żadne świństwo w sensie informacyjnym nie uchodziło na sucho. Pamiętam sarkastyczną
uwagę kogoś z aparatu: «Polską rządzi partia, Kościół i Wolna
Europa»”12.
Publikowanie na antenie radiowej materiałów mogących
mieć potencjalny wpływ na sytuację w kraju wymagało zarówno umiejętności przewidywania działań przeciwnika, jaki i nie
lada odwagi. Tak było w przypadku publikacji zeznań Światły
i wysłania do Polski słynnego referatu Chruszczowa. W akcji
„Spotlight” („Reflektor”) poszybowało do kraju balonami około 800 tysięcy broszur z zeznaniami Światły: Za kulisami bezpieki i partii, a następnie m.in. Wybrałem prawdę – wyznania Seweryna Bialera z pionu propagandowego KC PZPR, który uciekł
z kraju na początku 1956 roku. Balonem poleciał też wspomniany już wcześniej tajny referat Chruszczowa, dlatego bezpieka zmuszona została do reakcji. Milicjantom kazano strzelać do balonów. „Mobilizacja ideowa wsparta została zachętą
pieniężną. Za broszurę płacono 20 zł, a za powłokę balonu sto.
Ale powłoki rzadko trafiały na komisariaty, nawet pracownicy
UB zatrzymywali je jako świetny materiał na płaszcze przeciwdeszczowe. Jedyną śmiertelną ofiarą tej wojny został znany ba-

loniarz Franciszek Hynek, zestrzelony przez nadgorliwego milicjanta w dwa lata po zakończeniu operacji”13. Jak powiedział
Nowak: „bez audycji Światły i akcji balonowej nie byłoby polskiego Października. To był punkt przełomowy. Oczywiście
było kwestią szczęścia, że człowiek najlepiej poinformowany
o tym, co dzieje się w partii i o wszystkich jej zbrodniach, uciekł
na Zachód. Ale faktem jest, że te audycje, a była ich ponad setka, wywarły olbrzymi wpływ. Były trzęsieniem ziemi i spowodowały te wszystkie przemiany i zmiany, które doprowadziły
do polskiego Października, a w dalszej kolejności do rewolucji
węgierskiej”14.
Odwagi wymagało nie tylko przeciwstawianie się totalitarnej władzy w kraju, ale także wyrażanie sprzeciwu wobec działań Amerykanów, jak to miało miejsce w 1956 roku i później
w 1960. Sprawa dotyczyła granicy na Odrze i Nysie. Wobec nacisków ze strony USA, by nie poruszać na antenie kwestii granicy, zbuntował się cały polski zespół.
Na zebraniu zwołanym wówczas przez Nowaka obecni byli
wszyscy polscy pracownicy RWE, nawet ci, którzy bezpośrednio mu nie podlegali. Nowak przekazał zgromadzonym żądania Amerykanów i zaproponował strajk całej ekipy. Propozycja
ta została przyjęta jednogłośnie. Przyparci do muru Amerykanie ustąpili w końcu i żądania wprowadzania jakiejkolwiek cenzury już się nie powtórzyły.
Wydarzenia te szeroko opisano w różnych źródłach. Jednak
najciekawszym z nich jest raport agenta „Fondy”, który relacjonował: „Były ze strony Amerykańskiej próby ustanowienia cenzury, czemu Jan Nowak stanowczo się sprzeciwił i postawił tę
sprawę tak mocno, że Amerykanie zrezygnowali”15.
Zamykając kwestię zachodniej granicy Polski, dodajmy, że
z ogromną satysfakcją przyjął zespół parafowanie układu, na
mocy którego Republika Federalna Niemiec uznała granice na
Odrze i Nysie za nienaruszalne. Dokument parafowano 18 listopada 1970 roku.
Przez cały okres istnienia Rozgłośni odwaga towarzyszyła
jej pracownikom, była obecna i wówczas, gdy komunistyczna
agentura penetrowała jej szeregi i preparowała fałszywki na jej

B. Kozłowski, Uchwalenie Ustawy o Obronie Pokoju, http://wiadomosci.
polska.pl/kalendarz/article.htm?id=35336 (10.02.2009).
>> 12 S. Bratkowski, Wspomnienia pracowników Radia Wolna Europa, w opracowaniu Aliny Grabowskiej, Warszawa 2002, s. 89.

R. Januszewski, J. Strękowski, op. cit.
Rozmowa Aliny Grabowskiej z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, fragmenty audycji nadanej w Polskim Radiu w 1997 roku, Archiwum Polskiego Radia.
>> 15 J. Kurski, Jan Nowak-Jeziorański, Warszawa 2005.
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dziennikarzy, dyrektorów i innych pracowników. Wszystko po
to, by zdyskredytować RWE w oczach Polaków i możliwie jak
najdotkliwiej zakłócić jej pracę.
Do dziś nieznani są sprawcy ogromnej większości fałszerstw
PRL. Nie wiadomo, w jakiej instancji pomysły te powstawały,
skąd przychodziły instrukcje i konkretne teksty lub taśmy, co
powodowało, że do wykonania zlecenia wyznaczano np. tygodnik z Legnicy albo decydowano, kto ma rozsyłać listy do emigrantów polskich na Zachodzie. Jaki udział w zatwierdzaniu
tych działań mieli towarzysze z Wydziału Propagandy KC PZPR?
Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych? Kto odpowiadał za przytaczane tu ich przykłady? Prawda ta jeszcze długo może pozostawać w ukryciu. Wiadomo także, że miała bezpieka swoich
agentów nawet w szeregach RWE. Zaświadcza o tym we fragmentach pamiętnika dyrektor Najder: „Dotychczas nie wiem,
kto z nich był agentem (a szef odpowiedniego departamentu
w MSW, płk. Henryk Bosak, zapewnił mnie podczas przypadkowego spotkania w r. 1993, że «do końca miał w RWE czterech
ludzi»; przy okazji wyznał, że «resort» przygotowywał moje porwanie). Nie mam natomiast żadnej wątpliwości, że wieloma
członkami zespołu agenci manipulowali”16.
Za współpracę z Rozgłośnią przez cały czas istnienia PRL
groziły surowe konsekwencje, z więzieniem włącznie. Doświadczył tego między innymi Józef Szaniawski, ostatni więzień PRL,
skazany na dziesięć lat więzienia za współpracę z RWE.
Wybitny conradysta Zdzisław Najder – dyrektor Rozgłośni
Polskiej RWE w latach 1982-87 – doświadczył komunistycznych
szykan na własnej skórze, skazany przez sąd PRL na karę śmierci. Sam tak wspomina tamto wydarzenie: „Nasza wiedza o tym,
jaki był rzeczywisty wpływ RWE na wiedzę i nastawienie polityczne słuchaczy, a przez to na ich działania, jest nadal ograniczona. Opieramy się na jednostkowych relacjach, na wrażeniach, osobistych wspomnieniach – i na legendzie, podsycanej
także przez zaciekłość, z jaką władze PRL okazywały w zwalczaniu Radia i jego współpracowników. Sam zadaję sobie pytanie:
czy wyrok śmierci, wydany na mnie w roku 1983 w bezpośrednim związku ze sprawowaniem przeze mnie funkcji dyrektora
>> 16 Z. Najder, RWE 1982-1987 – zapiski dyrektora, [w:] G. Adamczewski, Radio Wolna Europa w okresach przełomów, aneks rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Jastrzębskiego w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2007.

Rozgłośni Polskiej, był wyrazem uznania dla wielkiej roli Radia,
czy też ostrzeżeniem dla innych polskich intelektualistów?”17
W latach stanu wojennego w Rozgłośni Polskiej RWE znaleźli się ludzie, którzy po jego wprowadzeniu zdecydowali się
pozostać za granicą lub zostali zmuszeni do opuszczenia kraju. Wśród nich nie brakowało działaczy ruchu solidarnościowego, jak działacz Regionu Łódzkiego – wybitny polonista, autor
rozprawy doktorskiej o literaturze w RWE – Konrad Tatarowski,
czy jeden z założycieli Studenckiego Komitetu Solidarności, Józef Ruszar. Wzbogacali oni zespół swoim doświadczeniem, fachowością i ideowością. Niestety, jako przybyli od „Czerwonego” wzbudzali oni wśród „starej” ekipy podejrzliwość i często
zazdrość. Wzbudzanie niechęci między „starymi” a „nowymi”
członkami załogi stało się ulubionym zajęciem różnego autoramentu radiowych rozrabiaczy, jak wspomniano, wspomaganych przez służby specjalne PRL. Na szczęście byli w Rozgłośni
także i tacy dziennikarze, jak Andrzej Krzeczunowicz, którzy nigdy nie dali się wciągnąć w tę wewnętrzną awanturę.
Tymczasem „Solidarność” wdarła się szturmem do RWE.
Opozycja była obecna w programach, odkąd w Polsce zaistniała. Teraz jednak kraj dostarczał większość materiałów. Prezentowano nie tylko bibułę. Apele, komunikaty, wezwania
podziemnych władz „S” do protestów były natychmiast odczytywane. Kłóciło się to z zasadą, przyjętą jeszcze za Nowaka, żeby nie apelować, tylko informować. Biuro brukselskie „Solidarności” dostało własną audycję. Był to kolejny wyłom: do tej
pory na antenie prezentowano tylko materiały przygotowane
przez RWE. Jednak Zdzisław Najder wbrew wewnętrznej opozycji postanowił tę zasadę zmienić.
W okresie jego kadencji znacznie zwiększono udział prasy podziemnej w ramówce programowej RWE. Stałą pozycją
na antenie była audycja Przegląd prasy podziemnej oraz Polska jaka może być – program redagowany przez Danutę Krzewińską, a wprowadzony do Rozgłośni właśnie przez Zdzisława Najdera. Jak ważne to były audycje, niech świadczy fakt, iż
G. Urban zdecydował, by pozostałe sekcje informowały swoich słuchaczy o tym, czego domagają się Polacy. „Polskie idee
– pisał – były rozpowszechniane z korzyścią dla milionów ludzi
w całej Europie Środkowej i Wschodniej, a oddziaływanie RWE
wzmacniała nowa siła odśrodkowa. Warto tu także zwrócić
>>
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Ibidem.
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uwagę na relację odwrotną – dzięki Rozgłośni niskonakładowe i rozpowszechniane «z ręki do ręki» pisma mogły zaistnieć
w szerszej świadomości społecznej – i to nie tylko w Polsce, ale
również w innych krajach z radzieckiej orbity wpływów”18.
Dzisiaj już nie ma wątpliwości, że głównym sposobem walki
z RWE stało się prowokowanie i podsycanie intryg. Dał się w to
niestety wciągnąć m.in. jeden z najinteligentniejszych nowych
członków zespołu, Tomasz Mianowicz. Przyjęty przez dyrektora do pracy z rekomendacji Stefana Kisielewskiego, doszedł
niebawem do przekonania, że jest Najder... komunistycznym
agentem, być może nawet KGB, podrzuconym w celu zniszczenia Rozgłośni od wewnątrz. Wysyłał listy (na ogół anonimowe)
w tej sprawie zarówno do prezesa RWE-RS Jamesa Buckleya
i premiera Bawarii Franza-Josepha Straussa, jak i do Polski, do
Andrzeja Gwiazdy i ks. Jerzego Popiełuszki. Nie traktowano ich
poważnie, ale psuły atmosferę19. W wolnej Trzeciej Rzeczypospolitej zwrócił się publicznie do ministra spraw wewnętrznych
Andrzeja Milczanowskiego o odtajnienie dotyczących go dokumentów. Życzenie to nie zostało spełnione.
Po nagonce na Zdzisława Najdera trzeci dyrektor RWE usunął się z życia politycznego. Mimo to przez pewien czas pojawiały się jeszcze w mediach wypowiedzi ostro krytyczne wobec niego, w tym kilka głosów jego dawnych podwładnych
z RWE. Niektórzy z nich sugerowali, że w czasie dyrektorowania w Monachium Najder wypełniał zadania zlecane mu przez
SB. Pojawiały się też – z różnych miejsc sceny politycznej –
głosy w jego obronie, w których nie tylko podkreślano działalność opozycyjną Najdera jako twórcy i lidera Polskiego Porozumienia Niepodległościowego z lat 1976-1981, ale także
potwierdzano (m.in. Jan Olszewski), że na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Najder uprzedzał, iż prowadzi
rozmowy z SB.
W drugiej połowie lat osiemdziesiątych, gdy erozja systemu komunistycznego zdawała się wieścić jego koniec, władze
nadal nie mogły zrezygnować z metod inwigilowania opozycji
w kraju i na emigracji rodem z lat pięćdziesiątych. Była to już
Cyt. za K. Tatarowskim, Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej
Radio Wolna Europa, Kraków 2005, s. 52.
>> 19 Więcej piszę o tym w mojej rozprawie doktorskiej Radio Wolna Europa
w okresach przełomów, napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Jastrzębskiego w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007 (książka w druku).
>>
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jednak agonia tego systemu, który zdecydowanie ograniczał
rozwój społeczeństwa i gospodarki kraju.
Odzyskująca siły opozycja demokratyczna przystąpiła do
zdecydowanej ofensywy w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Mimo wciąż jeszcze utrzymującego się w Polsce systemu
totalnej kontroli i kryzysu wewnętrznego w RWE stosunki na linii opozycja–Rozgłośnia wciąż były żywe.
Normalizacja stosunków z Zachodem i USA wymusiła na
władzach „liberalizację” stosunku do RWE. „W pierwszy dzień
1988 r. dowiedziałem się rano z telefonu z radiowego działu
technicznego, że... program rozgłośni polskiej nie jest zagłuszany” – wspominał następca Zdzisława Najdera na stanowisku
dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE – Marek Łatyński. „Po wielu
latach zamilkły zagłuszarki nazywane przez Romana Zimanda
«Radiostacją im. Buczka», a Wolna Europa zaczęła intensywnie
wydzwaniać po kraju. Rozbrzmiały głosy znanych ludzi: Kuronia, Moczulskiego, Borusewicza, Macierewicza, Jurczyka, Geremka, a przede wszystkim Wałęsy. Kontakty zapoczątkowane
przez Najdera przynosiły efekty w postaci bezpośrednich rozmów z działaczami podziemia. Większość tych rozmów przeprowadzał Maciej Morawski z paryskiego biura RWE”20.
„Niestety, musimy naszą rozmowę przerwać, bo przyszli po
mnie panowie” – powiedział Jacek Kuroń do Morawskiego, który zadzwonił do jego mieszkania w Warszawie. – „Niech pan
uprzejmie zawiadomi... – tu wtrącił się jeden z funkcjonariuszy
– kogo trzeba...” Na to Kuroń: – „O właśnie, niech pan zawiadomi, kogo trzeba”21.
W niecałe cztery minuty później rozmowa z Jackiem Kuroniem była już emitowana na antenie RWE.
Rozgłośnia kontynuowała dwa wątki – pierwszy, ustalony jeszcze w latach pięćdziesiątych, popierający główny nurt
polskiej polityki niepodległościowej, i nowszy, wprowadzony
przez Najdera: „dać głos krajowi”.
Radio Wolna Europa odegrała w powojennej historii Polski
rolę, której nie sposób przecenić. Zapowiadała zmiany, których
nikt nie zdołał zatrzymać. Była jednym z wielkich dowodów na
to, jaką rolę może odegrać w historii każdego społeczeństwa
20
M. Łatyński, Ogród angielski nr 1. Wspomnienia z Radia Wolna Europa, Toruń 1997, s.168.
>> 21 Mówi Radio Wolna Europa, Fragmenty audycji Rozgłośni Polskiej RWE,
kompozycja i montaż M. Drygas, Wydawnictwo Ośrodka „Karta” 2003.
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wolne dziennikarstwo. Działała zgodnie z przyjętym przez siebie hasłem: „Przekazujemy wiadomości dobre i złe, ale zawsze
prawdziwe. Na tym bowiem polega autentyzm w dziennikarskiej pracy”.
Zastanawiające jest, że pomimo różnorakich utrudnień i ciągłego zagrożenia ze strony komunistycznej agentury, blokady informacyjnej i niechęci pewnej części emigracji, potrafiła
RWE wyłapać wszystko, co wydawało się istotne dla Polski i Po-

laków. Przez cały czas, wierna zasadom etyki dziennikarskiej
i przyjętemu przez siebie etosowi, „niczego nikomu nie nakazywała, niczego nie zakazywała”.
Realizując wyznaczone sobie cele, mimo licznych zagrożeń
ze strony zbrodniczego systemu, powodowała, iż reżim ten nigdy nie czuł się całkowicie komfortowo. Zawsze mógł się spodziewać, że dziennikarze RWE przekażą do kraju informacje dla
niego kompromitujące i – co najważniejsze – prawdziwe.
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Ze wspomnień rzymskich
Zdzisław Najder

Moje wspomnienia z Rzymu obejmują prawie pół wieku – byłem w Wiecznym Mieście po raz pierwszy w końcu maja roku
1960 – i zaczynają się zabawnie. Studiowałem wtedy filozofię
w Oksfordzie, w St. Antony’s College, korzystając ze stypendium Fundacji Forda, które zawdzięczam Józefowi H. Retingerowi. Stypendium otworzyło przede mną szeroki świat, nie tylko i nie przede wszystkim naukowy, a równocześnie ściągnęło
mi na głowę sporo kłopotów, bo przecież nie mogłem się nikomu przyznać, kto mi je załatwił. Ale to osobna bajeczka.
W Oksfordzie poznałem sir Isaiah Berlina, który jakoś poczuł
do mnie sympatię i zapraszał na popołudniowe herbatki, co
było wielkim wyróżnieniem. Pewnego razu zapytał, czy byłem
we Włoszech. Nie. Ależ Europejczyk, który nie był we Włoszech,
nie jest człowiekiem kulturalnym. I na wyjezdnym otrzymałem
całe 50 funtów szterlingów na podróż do Włoch. Trzeba było
czasami nocować pod gołym niebem, uważać na ceny (najdroższa była Wenecja), ale można się było zmieścić w budżecie.
Marszrutę ułożył mi Zbyszek Herbert, łącznie ze wskazówkami
co do lokalnych Polaków i hoteli (na jednym z nich, Tre Donzelle w Sienie, jest teraz tablica ku czci Zbyszka).
Zajechałem do Rzymu (z Orvieto) późnym popołudniem, za
kierownicą podstarzałego volkswagena „garbusa”, nabytego
w Luksemburgu za pieniądze częściowo zaoszczędzone ze stypendium, częściowo otrzymane od stryja w Ameryce. Zatrzymać się miałem u pani Teresy (Reny) Jeleńskiej, matki nieocenionego Kota (Konstantego), na Zatybrzu, via Dandolo 16. Na
miejscu okazało się, że właścicielki mieszkania nie ma, a obecny w nim gość z Polski, o nazwisku Wolski, spławił mnie bezdyskusyjnie. Cóż robić? Poszedłem do miejscowej mleczarni na
rogu (jeszcze takie istniały) dopytywać o możliwość noclegu.
Właściciel zadawał mi różne pytania, na które odpowiadałem,
jak umiałem. Kiedy zrozumiałem, że chce wiedzieć, ile lat ma
moje bambino, odparłem, że cinque. Spojrzał z podziwem na

faceta w krótkich spodniach, że ma już pięcioro dzieci. I załatwił pokój w sąsiednim domu, w mieszkaniu wypełnionym do
sufitów książkami, którego właścicielem był ślepiec w bamboszach. Tam spędziłem pierwszą noc w Rzymie.
Następnego dnia zadzwoniłem nieśmiało do pani Reny. Powiedziała coś niepochlebnego o swoim lokatorze i umówiliśmy
się na piątą. Był to akurat okres dorocznego festiwalu na Zatybrzu. Podjechaliśmy na Piazza Sonnino i usiedliśmy w restauracyjce na dworze, tuż koło wielkiej karuzeli. Kiedy już zacząłem
pożerać, popijając żwawo Castelli Romani, ogromne panino ze
znakomitym pieczonym prosięciem, pani Teresa – wysoka, ze
śladami wielkiej urody i o nobliwym wyglądzie – zapytała: „Panie Zdzisławie, czy pan rzyga?”. Przełknąłem z trudem i odpowiedziałem przytomnie: „To zależy od okoliczności”. Okazało
się, że chciała pojeździć na karuzeli. „A jak jeżdżę sama, to mnie
łobuzy szczypią w tyłek”. Tak się zaczęła moja kolejna rzymska
przygoda.
Niniejsze wspomnienia mają jednak dotyczyć spraw poważniejszych i znacznie późniejszych. Wiosną 1979 roku odwiedzaliśmy razem z żoną jej rodzinę (Kraczkiewiczów) pod Florencją
i zapuściliśmy się aż do Rzymu. Zaopiekował się nami przemiły
Ronald Strom, Amerykanin, przyjaciel i tłumacz Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (nauczył się po polsku w Kalifornii, wybierając studia językowe zamiast służby w Wietnamie). Umówiliśmy się także z Dominikiem Morawskim, którego rodzinę Hala
znała od dawna z Warszawy. Ja wiedziałem o nim jako o rzymskim korespondencie paryskiej „Kultury” i Radia Wolna Europa.
Podczas spotkania w kawiarni przy via del Plebiscito Dominik
powiedział, że jest tu dla mnie niespodzianka. Okazało się, że
mamy wspólnego znajomego, którego ja pamiętałem jak przez
mgłę: Andrzej Madejczyka, w roku 1946 harcerza w Piotrkowie Trybunalskim. Nie widziałem go od ponad 30 lat; on dawne czasy i nasze kontakty zdawał się pamiętać znacznie lepiej.
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Wyjechał z Polski bodaj około 1960 roku, „wybrał wolność”
i obecnie mieszkał w RFN, pracując w Deutsche Bank – ale bywał bardzo często w Rzymie, bo pełnił jakieś funkcje doradcze
przy ks. Kazimierzu Januszu, dyrektorze Misji Polskiej w Kolonii.
Z tej racji Dominik znał go dobrze i od dawna. Mój ongisiejszy
druh ogromnie się naszym spotkaniem podniecił i umówił się
na dłuższą rozmowę. Okazał się bardzo żywo zainteresowany
nastrojami politycznymi w Polsce; o mnie coś już musiał wiedzieć od Dominika, który domyślał się, lub wiedział, że pisuję pod pseudonimami do „Kultury”. Sam Madejczyk dawał do
zrozumienia, że w kościelnych środowiskach Rzymu czuje się
swojsko. W późniejszych czasach chętnie (i zwykle z odrobiną
protekcjonalizmu) wymieniał znajomych pracujących w Kurii
Rzymskiej. Mnie to nie interesowało, natomiast chętnie podjąłem rozmowę na temat stosunków polsko-niemieckich i możliwości pojednania między Polakami a Niemcami. Od roku 1978
zajmowaliśmy się tym bardzo żywo w ramach Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. Oczywiście nic mu o swoich konspiracyjnych robotach nie mówiłem (podejrzewam,
że Dominik czegoś się domyślał: „Kultura” wydała już w 1978
tom naszych tekstów, łącznie z dwoma na temat stosunków
z Niemcami). Zainteresowanie Madejczyka było dla mnie całkiem naturalne: był Polakiem, który osiadł w Niemczech. Chętnie mówił o RFN „my” (choć niemal zawsze z jakimś akcentem,
którego do końca nie potrafiłem określić: ironii? autoironii? podziwu? dystansu? Kładłem to na karb kompleksów emigranta-obywatela niemieckiego). Najwidoczniej zajmował się zagadnieniami politycznymi. Na wszelki wypadek sprawdziłem po
jakimś czasie u mojego starego przyjaciela Staszka Gebhardta, wówczas wysokiego funkcjonariusza sekretariatu Międzynarodówki Chrześcijańsko-Demokratycznej (z gigantycznym
biurem na tejże via Plebiscito): tak, Madejczyk pracował dla
Bundesnachrichtendienst (BND), zachodnio-niemieckiego wywiadu. No to niech sobie pracuje, oni też walczą z komuną –
a ja mu żadnych tajemnic państwowych nie zdradzę, bo ich nie
znam!
Podczas dwu bodaj spotkań wiosną 1979 Andrzej cieszył
się ze wznowionej znajomości, wypytywał o przemyślenia, poprosił o zgodę na nagrywanie. Czemu nie? Wygłaszałem tylko
własne poglądy. Było to już w rok po otrzymaniu propozycji
objęcia dyrekcji Rozgłośni Polskiej RWE – ale o tym poza Halą
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i Markiem Walickim w Waszyngtonie jeszcze nikt nie wiedział.
Moje perory na temat koniecznego powiązania polskich aspiracji niepodległościowych z problemem niemieckim (notabene nasze teksty były już przełożone na niemiecki) tak Madejczyka zainteresowały, że zamarzył o nowych spotkaniach
i wystarał mi się o stypendium w rzymskiej fundacji kierowanej przez Stanisława Augusta Morawskiego (seniora polskiej
emigracji we Włoszech, niespokrewnionego z Dominikiem). To
stypendium pozwoliło nam rok później, w kwietniu 1980, przejechać przez Grecję; potem promem udaliśmy się do Bari, do
Rzymu i z powrotem do Polski. Po drodze spotkaliśmy się znowu z Madejczykiem; uderzyło mnie, że na możliwości pojednania polsko-niemieckiego patrzył sceptycznie. Kładłem to na
karb kompleksu Polaka, który stał się niemieckim urzędnikiem
(skądinąd ze sceptycznym dystansem traktował też swoje kościelne kontakty, którymi lubił się chwalić). Z Morawskim był
w ostentacyjnie dobrych stosunkach.
W Rzymie zaś (mieszkaliśmy u Stroma) poznałem m.in. śliczną i miłą Wandę Gawrońską i jej braci Jana i Alfreda oraz odnowiłem znajomość z Jerzym Pomianowskim, znakomitym
tłumaczem z rosyjskiego, emigrantem politycznym, współpracującym z „Kulturą”, spotykanym dawniej w stołówce Związku
Literatów Polskich. Mogłem się swobodnie nagadać ze Stasiem
Gebhardtem, poznanym już w 1957 roku w Londynie (nazwisko i adres dostałem przed odlotem z Warszawy od przyjaciół
z instrukcją, bym go nie zapisywał, bo trefne). Wyskoczyliśmy
też do Neapolu, odwiedzić Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Byliśmy też na uroczystej kolacji u Stanisława Augusta Morawskiego, gdzie obecny był znany mi dotychczas tylko ze słyszenia (głównie w środowisku „Więzi”, i niezbyt pochlebnie) Konrad Sieniewicz, z żoną, która wypytywała mnie zbyt na moje
wyczucie intensywnie o stosunki w środowiskach ówczesnej
tzw. opozycji demokratycznej. Pamiętam poczucie skrępowania, bo niemiło jest łgać w gościnnym domu – a mówić prawdy
nie mogłem, nauczony przez starych konspiratorów, jak Władysław Bartoszewski czy Aleksander Gieysztor.
Do głowy mi nie przychodziło, że cztery miesiące później
będę świadkiem strajku w Stoczni Gdańskiej, z legitymacją eksperta – której używałem tylko przez dwie doby. Uświadomiłem
sobie szybko, że jako działacz PPN, ugrupowania głoszącego
hasła sprzeczne z PRL-owskim „prawem”, nie powinienem na-

rażać nowego ruchu związkowego na zarzut antyustrojowego
spisku: gra szła, jak się potem przekonaliśmy, o najwyższą stawkę. Nie mogłem też sobie wyobrazić, że moja następna wizyta
w Rzymie – w pierwszych dniach stycznia 1982 roku – odbędzie się w nieporównanie bardziej dramatycznych okolicznościach. Był początek stanu wojennego, a ja dopiero co przyjąłem (tuż przed Bożym Narodzeniem) ponawianą od wiosny
1978 propozycję objęcia dyrekcji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa (sprawa była utrzymywana w tajemnicy do chwili
objęcia stanowiska w kwietniu 1982; parę miesięcy trwały formalności, związane głównie z prawem stałego pobytu i pracy
w RFN). Łączność z krajem była niemal całkowicie zerwana, wyjeżdżali tylko bardzo nieliczni, telefony nie działały, listy były
otwierane i cenzurowane. Ponieważ jednak władze zezwalały
duchownym na wizyty w Stolicy Apostolskiej, Rzym stał się na
krótki czas jakby otworem wziernikowym, przez który można
było coś niecoś zobaczyć.
W Rzymie zamieszkał tymczasem nieoceniony Karol Wagner
(naprawdę: Karol Pieńkowski), wspaniały radiowiec. Przed rokiem 1939 był spikerem i redaktorem w Polskim Radio. Podczas wojny kierował w Londynie oficjalną radiostacją rządu RP
na wychodźstwie, później prowadził polskie Radio Madryt, by
wreszcie przejść do Radia Wolna Europa, gdzie szefował działowi nowojorskiemu. Swoje lata emerytalne spędzał ogromnie pracowicie jako rzymski korespondent RWE. Świetnie wykształcony poliglota (mówił płynnie po angielsku, francusku,
niemiecku i hiszpańsku, szybko opanował włoski, znał ponoć
dobrze portugalski), o wzorowych manierach, ubrany zawsze
nienagannie – aż do przesady, bo nawet w największe upały
nosił ciemny garnitur i krawat, a na ręce nieodstępny płaszcz,
miał znakomite kontakty w sferach wyższego duchowieństwa.
Zasługiwał na nie swoją uczciwością, dyskrecją i głębokim
przywiązaniem do Kościoła katolickiego.
W RWE był postacią legendarną przede wszystkim ze względu na swoją niezrównaną fachowość. Bardzo wielu nowicjuszy
nauczył radiowego rzemiosła; jego ostatnim uczniem okazał
się (parę lat później) Marek Lehnert, obecny korespondent Polskiego Radia w Rzymie. Podziwiano jego erudycję, trochę się
podśmiewano ze staroświeckich manier, a najwięcej opowiastek dotyczyło jego pasji do poprawiania błędów w cudzych
tekstach. Muszę powiedzieć, że go doskonale rozumiałem: do

RWE trafiali często ludzie niemający zielonego pojęcia o poprawnej polszczyźnie. Ale w radio czas goni, a dla pana Karola
ważniejsza była poprawność niż pośpiech. Podobno w zapale
poprawiał czasem i język oficjalnych dokumentów. I to rozumiem.
Stan wojenny przeciął mój kontakt z chorą na serce Matką,
która mieszkała samotnie w Warszawie. Kiedy przyleciałem do
Rzymu w pierwszych dniach stycznia 1982, pan Karol przedstawił mnie Sekretarzowi Episkopatu, arcybiskupowi Bronisławowi Dąbrowskiemu, który przybył na krótko do Rzymu, aby poinformować Stolicę Apostolską o sytuacji w kraju. Arcybiskup
zgodził się zabrać krótki list do mojej Matki; zaniosła go Jej siostra zakonna już trzy dni później.
Przed osiedleniem się w Monachium koczowaliśmy najpierw krótko w Maisons-Laffitte (tam spędziliśmy Boże Narodzenie 1981, tam odebrałem I nagrodę im. Juliusza Mieroszewskiego), potem przez kilka tygodni w gościnnym pokoju
ogromnego mieszkania znakomitej dziennikarki amerykańskiej Flory Lewis na rue Solferino w Paryżu, a później przez kolejne kilka na wsi pod Florencją, w wiejskim domu Helen i Karola Kraczkiewiczów, kuzynów mojej żony. Wpadałem w tym
czasie parokrotnie do Rzymu. Poznałem – jeszcze nieoficjalnie – rzymskie biuro Radio Free Europe, na Piazza Grazioli 5,
w ogromnym bloku Palazzo Doria, gdzie szefował jowialny
włoski Amerykanin Charles Robertiello. To tam od dawna nagrywali swoje korespondencje Dominik Morawski i Kazimierz,
specjalista od spraw kościelnych. Spotykałem się oczywiście
z Dominikiem; rozmawialiśmy wiele o sytuacji w Polsce, a także
o „Kulturze”. Natomiast mój kontakt z Madejczykiem urwał się
w listopadzie 1981, bo Andrzej obraził się na mnie, kiedy na zadane mi przez telefon jakieś zbyt wścibskie pytanie odpowiedziałem, że coś mi to pachnie wywiadem.
Pod koniec kwietnia przenieśliśmy się nareszcie do Monachium i oficjalnie przejąłem dyrekcję Rozgłośni Polskiej RWE.
Moim zastępcą został na kilka brakujących mu do emerytury
miesięcy Tadeusz Chciuk, pisujący pod pseudonimem Marek
Celt, podziwiany ongiś jako autor wspomnień wojennych ogłaszanych w „Tygodniku Powszechnym”. Do Rzymu latałem teraz
często, co kilka tygodni.
Podróże służyły dwu celom. Po pierwsze, chciałem zasięgać
języka – wiadomości i rad – od przyjeżdżających do Włoch bi-
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skupów i zakonników. Także w okresie stanu wojennego łatwiej
im było niż „cywilom” uzyskiwać paszporty, bo rząd przymilał
się do Kościoła, licząc na jego „uspokajający” wpływ. Dzięki znajomościom pana Wagnera do spotkań, zwykle całkowicie poufnych, dochodziło często i dość łatwo. Moim ulubionym rozmówcą stał się arcybiskup wrocławski Henryk Gulbinowicz, skądinąd
wyjątkowo silnie zaangażowany we współpracę z NSZZ „Solidarność” (m.in. to on przechował fundusze Regionu Dolnośląskiego i to jemu później, dla postrachu, SB spaliło samochód).
Rozeznanie się w sytuacji i stosunkach między władzami partyjno-rządowymi a episkopatem nie było łatwe; w dodatku ujawniły się różnice w postawach poszczególnych hierarchów. Arcybiskup Józef Glemp, który przejął po kardynale Wyszyńskim
archidiecezję gnieźnieńską, a wraz z nią prymasostwo, starał się
łagodzić konflikt na linii rząd – „Solidarność” i bywał z tego powodu krytykowany. Stwarzało to nową sytuację: wewnętrznego
sporu w ramach, najogólniej biorąc, obozu antykomunistycznego. RWE, mimo nalegań jastrzębia Giedroycia i podniecenia niektórych członków zespołu (bardzo w tej materii podzielonego),
nie wypowiadała się w tej sprawie. Jednakże, poczuwając się do
obowiązku informowania słuchaczy o istniejących kontrowersjach, zgodziłem się, na progu mojej kariery „mediatycznej” (do
której byłem mało przygotowany), na umieszczenie w przeglądach prasy zagranicznej – audycjach wyraźnie zapowiadanych
jako relacje z drugiej ręki – przytaczanych wyraźnie ze źródłami krytycznych wypowiedzi na temat „ugodowej” linii prymasa Glempa. Wywołało to natychmiastową reakcję – bynajmniej
nie ze strony Kościoła, ale ze strony rzeczników rządu PRL, z Jerzym Urbanem na czele, którzy dziarsko wzięli w obronę Prymasa, „atakowanego przez podjudzającą amerykańską rozgłośnię”1.
Szybko zorientowałem się, że w ówczesnych warunkach nie ma
mowy o nieskrępowanym przekazywaniu przez RWE komentarzy o aktualnych wydarzeniach krajowych.
Drugim celem moich wypraw do Rzymu było poszukiwanie
księdza-redaktora. Po odejściu w 1978 r. na emeryturę zasłużonego księdza Tadeusza Kirschke RWE nie posiadała kapelana,
a przecież zwłaszcza z chwilą wyboru na papieża Jana Pawła II
rola problematyki kościelnej oczywiście wzrosła. Zadanie łatwe
nie było, bo przyjście do nas księdza z Polski narażało na repreSzerzej pisałem o tym w szkicu: RWE 1982-1987. Zapiski dyrektora, „Zeszyty Historyczne” 153 (2005).
>>
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sje całą diecezję. Dlatego też i ksiądz Prymas, z którym o sprawie rozmawiałem, nic nam nie mógł pomóc; udało się jednak
przekonać do przyjęcia zaproszenia ks. Stanisława Ludwiczaka,
od dawna osiadłego w Paryżu i niepodlegającego już krajowej
jurysdykcji.
Moje wizyty w Rzymie obejmowały zwykle odwiedziny nie
tylko w Salla Stampa (czyli dziale prasowym Watykanu), ale
przede wszystkim w redakcji polskiego wydania „L’Osservatore Romano”. Kierował nim ks. Adam Boniecki, z którym szybko nawiązaliśmy przyjacielskie stosunki, wsparte moją dawną
współpracą z „Tygodnikiem Powszechnym”. Redakcja mieściła
się w obrębie Watykanu, ale docierało się łatwo, dość było rzucić członkowi Gwardii Szwajcarskiej słowa „al edizione Polacca dell’Osservatore”. Poznałem kilku imponujących członków
miejscowej hierarchii kościelnej: przede wszystkim ks. kardynała Andrzeja Deskura, bliskiego przyjaciela Papieża, niestety
unieruchomionego przez chorobę. Ten człowiek o uderzającej
inteligencji i nie mniej uderzającej kąśliwej ostrości sądów (ich
przedmiotem byli głównie koledzy po fachu) olśniewał dowcipem, ale trzeba było pamiętać, że szybko się męczył, i nie
przeciągać wizyty okraszonej fenomenalną kawą pochodzącą
z jakiegoś określonego zbocza bodaj w Nikaragui. Zdążyłem też
poznać przed jego chorobą kardynała Władysława Rubina, kierującego Kongregacją do spraw Kościołów Wschodnich. Sprawiał wrażenie człowieka wielkiego charakteru i umysłowej przenikliwości. Jego sekretarzem był ksiądz Sławoj Leszek Głódź,
o pięknym radiowym głosie i bojowym temperamencie politycznym. Wciągnąłem go szybko do (tajnej oczywiście) współpracy z RWE: dostarczał nam dobre kazania okolicznościowe.
Ściągaliśmy je z taśmy i nagrywaliśmy głosem spikera, chociaż
raz na skutek pomyłki poszło na żywo. Jego głos nie był jednak
wówczas tak znany, jak dzisiaj, i jakoś to uszło na sucho.
Szczytem moich rzymskich spotkań kościelnych stała się
prywatna – i ściśle tajna – audiencja u Jana Pawła II. Znałem
go wcześniej jako arcybiskupa Krakowa, a podczas konferencji w 1974, poświęconej Zygmuntowi Krasińskiemu, przez parę
niezapomnianych dni siadywaliśmy naprzeciw siebie podczas
posiłków. Audiencję dla dyrektora RWE załatwił mój przyjaciel
Bohdan Cywiński; on i ks. Stanisław Dziwisz uczestniczyli w blisko godzinnym spotkaniu, podczas którego Papież wypowiadał się z zaskakującą Bohdana swobodą (na mnie największe

wrażenie sprawił żar, z jakim mówił o „Solidarności” jako związku zawodowym nowego rodzaju). Wyraził serdeczne zainteresowanie misją RWE i wyzwaniami, przed którymi stanąłem.
Było to dla mnie potężne przeżycie, ale musiałem zachować je
w tajemnicy.
Problematyka kościelno-polityczna była oczywiście tematem wielu rozmów, które prowadziłem z Bohdanem, ks. Adamem Bonieckim, abpem Gulbinowiczem i innymi przybyszami
z kraju. Rzecz jasna, mówiliśmy o tym również z panem Karolem Wagnerem, a także z Dominikiem Morawskim, korespondentem RWE i paryskiej „Kultury” (która, jak zwykle, krytykowała Kościół za zbytnią uległość wobec władz). Te wewnętrzne
rozmowy miały charakter poufny i roboczy: chodziło o wypracowanie możliwie rzetelnego obrazu sytuacji.
W lecie 1982 pojawiał się w Rzymie również Andrzej Madejczyk, teraz już nie tylko ze mną pogodzony, ale okazujący
przyjazne zainteresowanie. Zdawał się bardzo wiele wiedzieć
o bieżącej sytuacji na styku Watykan–PRL i państwo–Kościół
w Polsce. Traktowałem go jako dodatkowe źródło informacji.
Wybierałem się do Rzymu na uroczystości kanonizacji bł.
Maksymiliana Kolbego (10 października 1982). Tak się złożyło, że na krótko przed tym zakończyliśmy w Monachium przegląd radiowego budżetu. Nie wyglądał różowo: chociaż od lata
1980 radio miało oczywiście więcej obowiązków, a od chwili
wprowadzenia stanu wojennego rozszerzyło program i zwiększało liczbę korespondentów – suma rozporządzalnych pieniędzy pozostała taka sama, ustalona pod koniec „spokojnych” (w
oczach Waszyngtonu) późnych lat siedemdziesiątych. Trzeba
było pilnie szukać rezerw, przeglądając dotychczasowe wydatki. Etaty były normowane przez niemieckie prawo pracy, a więc
nie do ruszenia, ale stawki wypłacane współpracownikom
można było korygować. Niespodziewanie dla mnie okazało się,
że właśnie Rzym był miejscem, gdzie występowały największe
i nieusprawiedliwione różnice. Było to krzywdzące zwłaszcza
dla Karola Wagnera, którego korespondencje były ogromnie
wartościowe, a usługi „kontaktowe” – bezcenne. Musiałem to
zmienić. Oto mój list z 7 października 1982:
Drogi Dominiku.
Przeprowadzony przez nas przegląd stawek ryczałtowych
ujawnił rażące i niesprawiedliwe dysproporcje w ich wyso-

kości. Ponieważ nasz budżet ogólny nie został powiększony, zmuszeni jesteśmy do innego rozdziału tej samej mniej
więcej kwoty.
Bardzo mi przykro, ale musisz paść ofiarą tej sanacji, bo
Twoje stawki były prawie trzykrotnie wyższe niż stawki dwu
innych współpracowników. Wobec tego musimy obniżyć
Twój ryczałt do 1000.- marek miesięcznie. Oparte to jest na
założeniu, że będziesz dostarczał ok. 40 minut miesięcznie
do programu.
Raz na rok będziemy dokonywać przeglądu stawek i dostarczanych materiałów. Oczywiście jeżeli nasz budżet wzrośnie – będziemy mogli stawki zrewidować natychmiast.

Ku mojemu zaskoczeniu Dominik zareagował bardzo gniewnie
i nie przyjął moich dodatkowych wyjaśnień. Sprawa ciągnęła
się jeszcze przez kilka tygodni; a oto mój ostatni list, z 24 listopada:
Drogi Dominiku.
Twoje oświadczenie telefoniczne pani Stankowskiej [Hanna,
sekretarka dyrekcji], że nie będziesz już z RWE współpracował, było dla mnie i zaskakujące, i przykre.
Zaskoczył mnie dziwaczny zaiste sposób poinformowania nas o tej decyzji. Takich spraw jak zobowiązania do pracy i do otrzymywania wynagrodzenia nie załatwia się ustnie
i przez telefon. Jest to nie tylko niegrzeczne, ale i sprzeczne z wymogami administracyjnymi. Ale trudno. Niechże ten
list będzie dokumentem, stwierdzającym nasze przyjęcie do
wiadomości Twojego zerwania umowy.
Przykrość polegała jednak na czym innym. Doprawdy
nie jest miło obniżać honoraria komukolwiek, cóż dopiero
starym znajomym. Niestety jednak nasza sytuacja finansowa zmusza mnie do tego. Jest po pierwsze niedopuszczalne, aby w wysokości honorariów były rażące różnice; niedopuszczalne również, aby ograniczenia budżetowe odbijały
się głównie lub wyłącznie na nowo przybyłych z Polski. Powinno to być jasne dla wszystkich naszych współpracowników.
Skądinąd sądzę, że współpraca z RWE jest, czy powinna
być, przede wszystkim wyrazem postawy ideowej, formą
działania politycznego. Dlatego też liczyłem na zrozumienie
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Piasecki, że p. Najder, dyr. polskiej rozgłośni „W.E.” i p. Karol
Wagner (emerytowany zast. dyr. polskiej rozgłośni, reprezentujący amerykański zarząd radia „W.E.” w Rzymie) tłumaczyli się tutaj, dlaczego nadali napastliwy artykuł i inne
komentarze prasowe, przeciwstawiające postawę Ojca
Świętego w sprawach polskich stanowisku Księdza Prymasa. Sprawa jest b. poważna. Prawdopodobnie będę zmuszony zrezygnować ze współpracy z „Wolną Europą”, bo linia
p. Najdera jest sprzeczna z polską racją stanu i interesami
Kościoła, służy obcym interesom2.

mojej decyzji i wspólne czekanie lepszych finansowo czasów. Dotyczy to również etatowych pracowników, którym
trzeba było poobniżać rożne dodatkowe dochody. I przykro
mi, że Ty jeden uznałeś to za niedopuszczalne i obraźliwe.
Łączę ukłony

Było to niemiłe. Ale wkrótce przekonałem się, że konflikt ma
drugie dno. Otrzymałem mianowicie od Andrzeja Madejczyka
do wglądu kopię listu, który Dominik Morawski wręczył 2 listopada przebywającemu z wizytą w Rzymie prymasowi Glempowi. Madejczyk nie chciał mi dać ksera, ale pozwolił zrobić na
miejscu notatki, które przytaczam:
1. DM jest oburzony z powodu nadania przez RWE artykułu
„Ukraińca Osadczuka”, podobno inspirowanego przez Z.
Najdera, i innych ataków na postawę Prymasa i Kościoła.
2. Od czasu przejęcia dyrekcji przez Z. Najdera w kwietniu
– linia RWE radykalnie się zmieniła, zaczęto krytykować
episkopat polski i Prymasa. Jest to linia antypolska (w
tekście implikacja, że amerykańska).
3. Sam – mimo że jest korespondentem – nie ma wpływu
na linię Radia. Zwracał uwagę Najderowi jeszcze w lipcu,
ale ten zignorował.
4. Najder, polemizując z Morawskim, powoływał się na swoje rozmowy z kard. Macharskim, abpem Gulbinowiczem
i ks. Dziwiszem. Stwierdzał, że zajmują oni, a także Papież,
inne stanowisko niż Prymas i nie aprobują jego linii.
5. Abp. Gulbinowicz oświadczył Morawskiemu, że Najder
fałszywie przedstawił jego stanowisko.
6. Autor listu wyraża swoje oburzenie i dezaprobatę wobec
obecnej linii Rozgłośni Polskiej RWE, deklarując swoją
osobistą lojalność.
7. Autor listu uważa za wskazane, by Prymas zwrócił uwagę
Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie na antykościelną i antypolską linię RWE.
To jeszcze nie wszystko. Madejczyk dał mi też kserokopię listu
(z 10 listopada 1982) Morawskiego do ks. Stanisława Dziwisza:
Wielebny Księże Prałacie,
Pozwalam sobie przesłać kopię listu doręczonego Prymasowi Polski przed jego powrotem do kraju. Mówił mi ks. Br.
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Udostępnienie tekstów przez Madejczyka potraktowałem
jako harcerską przysługę. On sam zdawał się traktować Morawskiego z tolerancyjną ironią. Listy naszego korespondenta wyjaśniły mi, dlaczego w niektórych kontaktach z duchownymi polskimi w Rzymie zacząłem wyczuwać pewną rezerwę
lub nieufność. Ułatwiły mi też zrozumienie zachowania księdza Prymasa, kiedy nieco później, 2 lutego 1983, składałem
mu w Watykanie gratulacje z powodu nadania kapelusza kardynalskiego: był wyraźnie zaskoczony – ale, dodam, zaskoczony przyjemnie. Okazał to ze wzruszającą otwartością, bo już
po pożegnaniu w kaplicy, gdzie odbywało się prywatne nabożeństwo w jego intencji, poszedł za mną do wejścia i raz jeszcze podziękował za przybycie. Nabożeństwo zostanie mi na
zawsze w pamięci z jeszcze innego powodu: oto Jan Paweł II,
wygłaszając zwyczajowe słowa błogosławieństwa i życzeń dla
nowego kardynała, zwrócił się do arcybiskupa Glempa ze słowami: „Kościołowi polskiemu, księże prymasie, jest do twarzy
w męczeńskiej koronie”. Ciarki przeszły mi po plecach, choć nie
mogłem jeszcze przeczuwać męczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki.
Dominik Morawski mówi o swojej współpracy z RWE we
wspomnieniach Po obu stronach Tybru, zamieszczonych w IV tomie Świadectwa / Testimonianze: „przestałem dla nich pracować
[...] na skutek lekceważenia przez kierującego radiem Zdzisława
Najdera reguł fair play oraz postępowania sprzecznego z etycznymi wymogami zawodu dziennikarskiego”. Nie mam pojęcia,
do czego ma się to odnosić; sądzę, że użyte epitety nadają się raczej do opisu jego własnego zachowania.
Wszystkie przytoczone dokumenty znajdują się w archiwum Ośrodka
KARTA w Warszawie.
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Rok 1982 pozostaje w moich rzymskich wspomnieniach
okresem najbardziej dramatycznym, ale wspomnienia rozciągają się o wiele dłużej i kończą w roku 1989 rozmowami, które
w imieniu Mirosława Chojeckiego i jego „Kontaktu” prowadziłem (w życzliwej atmosferze) z wydziałem środków społecznego przekazu Stolicy Apostolskiej na temat projektu emigracyjnej polskiej telewizji satelitarnej, którą wówczas planowaliśmy.
W latach 1983-87, do końca dyrektorowania Rozgłośnią Polską RWE, bywałem w Rzymie często. Zawsze w radiowych interesach; obejmowały one również udział w takich uroczystościach, jak nadawanie godności nowym kardynałom. Mogłem
więc np. 25 maja 1985 składać gratulacje zarówno ogromnie
lubianemu arcybiskupowi Gulbinowiczowi, jak i Mirosławowi
Lubaczowskiemu, którego wzruszyły życzenia, po polsku, by
mógł – jak chciał – objąć greckokatolicką archidiecezję lwowską. Życzenia te spełniły się po siedmiu latach.
Do afery z Dominikiem Morawskim puentę dopisała historia dopiero po dwudziestu trzech latach. W lecie 2005 rozeszła

się w Polsce sensacyjna wiadomość, że ksiądz Konrad Hejmo,
w latach osiemdziesiątych kierownik Domu Polskiego w Rzymie, współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa. Znałem ojca
Hejmę, zapraszałem go dwukrotnie na obiady i rozmowy o nastrojach wśród polskich pielgrzymów. Nie wydawał się specjalnie zainteresowany tematem. Teraz okazało się, że był źródłem
licznych raportów. On sam przyznał się tylko do „nieostrożności” wobec „pana M.”, zarekomendowanego mu przez episkopat niemiecki, który okazał się agentem wywiadu PRL. Kiedy tę
wiadomość przeczytałem, nie mogłem mieć wątpliwości: chodziło o Andrzeja Madejczyka! Okazał się agentem podwójnym.
I z jednej strony udzielał mi poufnych i pomocnych informacji – a z drugiej, jak wynika z zachowanych dokumentów, zlecał o. Hejmo tropienie, z kim i kiedy się widuję... Cała ta sprawa
pozostaje nadal niejasna, bo po okresie wielkiego medialnego
podniecenia zapadło nad nią dziwne milczenie. Badacze, którzy oglądali dostępne w IPN-ie teczki, zapewnili mnie, że Madejczyk był wyjątkowo sprawnym agentem.
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Codzienność reportera w koncernie międzynarodowym (2)
Wywiad ekskluzywny, system motywacji i dysfunkcje ścieżki kariery
Jędrzej Morawiecki

1. Wstęp, czyli przypomnienie
Tekst niniejszy stanowi kontynuację analizy z poprzedniego numeru „Znaczeń”, w której opisywałem ogólną strategię polskiego oddziału Agencji Reuters1. W pierwszym artykule proponowałem również sposób badania konferencji prasowej poprzez
zarządzanie pakietami informacyjnymi i negocjowanie dystrybucji odpowiednio waloryzowanych pakietów poprzez graczy
konferencji. Sądzę, że opis ów – po odpowiedniej modyfikacji
danych wstępnych rozgrywanej sytuacji – może być ekstrapolowany na szersze mechanizmy medialne dużych koncernów prasowych. Zarówno analiza prezentowana wcześniej, jak i wnioski
płynące z badań, składane właśnie na ręce czytelnika, zostały oparte na obserwacji uczestniczącej prowadzonej w latach
1999-2005 (w tym czasie byłem stringerem Reutera, operującym głównie na obszarze Wielkopolski i Dolnego Śląska).
Codzienna praca w Agencji to przede wszystkim rutyna powtarzalnych i zestandaryzowanych depesz ekonomicznych.
Owa standaryzacja jest widoczna podczas opisanych już wcześniej konferencji prasowych. Trzon pracy dziennikarza Reutera stanowią jednak wywiady ekskluzywne z prezesami spółek
giełdowych. Takim rozmowom poświęcimy osobny podrozdział, starając się opisać te sytuacje komunikacyjne poprzez
pryzmat gry interesów dużych podmiotów: koncernu medialnego i spółki giełdowej.
Pominiemy przy tym całkowicie inny element pracy reuterowskiej, jakim są teksty feature, zasługujące na osobne opracowanie, marginalne jednak z punktu widzenia tematu niniejszych rozważań.
Postaramy się również wraz z czytelnikiem wyciągnąć wnioski z wyników dotychczasowych badań – zrekonstruujemy
ścieżkę kariery reportera, przywołamy dylematy stringera –
J. Morawiecki, Codzienność reportera w koncernie międzynarodowym.
O sytuacji konferencji prasowej, „Znaczenia” 01 (2008), s. 53-62.
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najniższego ogniwa ewolucji dziennikarskiej, zwrócimy uwagę
na pionowy awans, na analityczno-urzędniczy model motywacyjny, który powoduje konflikt wartości, dekonstrukcję etosu
inteligenckiego, społecznikowskiej misji reportera. Jednocześnie jednak postaramy się stwierdzić, co koncern oferuje reporterowi w zamian i do jakich instrumentalnych bądź ostatecznych wartości się odwołuje.
Nim przejdziemy do omówienia wspomnianych sytuacji,
przypomnijmy w kilku zdaniach wnioski płynące z dotychczasowej analizy. Redakcja Reutera proponuje reporterowi bardzo
wąski zakres tematyczny, dając mu zamknięty operat stanowiący zbiór kilkunastu zmiennych, jakie mogą współtworzyć
depeszę. Zmienne owe są zhierarchizowane podług ważności
w następujący sposób:
1. Inwestor:
a/ inwestor strategiczny (kupuje pow. 50 proc. udziałów
w naszej spółce),
b/ inwestor mniejszościowy (może być to inwestor branżowy lub finansowy).
2. Inwestycje kapitałowe (nasza spółka kupuje kogoś) lub
emisja akcji na giełdzie.
3. Zysk netto lub inwestycje inne niż kapitałowe (ważniejsze jest to, co wskazuje na większą zmianę w strategii
spółki lub co ma większą wartość).
4. Udział w rynku lub przychody, ewentualnie wartość kontraktów cząstkowych.
5. * Redukcje zatrudnienia (UWAGA: w specyficznych sytuacjach zwolnienia mogą mieć znacznie wyższy priorytet).
Sytuacja konferencji prasowej staje się więc grą w zarządzanie pakietami informacyjnymi.
Grą o tyle specyficzną, że przedstawiciele firmy i redakcji
operują walutami, które nie są wzajemnie przeliczalne. Gracze
mogą mieć jedynie świadomość sposobu ich waloryzowania
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poprzez drugą stronę i poszukiwać wspólnych pól interesów
bądź stwarzać jedynie pozory istnienia wspólnego zbioru. O ile
bowiem redakcje wartościują informacje zgodnie z listą priorytetów ważności, o tyle spółka stosuje spolaryzowaną waloryzację na pakiety „+”, „–” oraz mieszane2. Pozytywne bądź negatywne nacechowanie jest przy tym zgodne z projektowanym
odbiorem informacji poprzez określoną grupę docelową (czytelników danej redakcji). Strona spółki może więc rozgrywać
konferencję prasową, przedzielając ograniczony zbiór pakietów pozytywnych pakietami pustymi, blokując pakiety negatywne, proponując w zamian pakiety „+” (najlepiej o porównywalnym bądź wyższym priorytecie ważności), bądź umiejętnie
serwując pakiety mieszane.
2. Sytuacja ekskluzywnego wywiadu
Firma powinna starać się zachować część pakietów pozytywnych po konferencji prasowej. Idealna sytuacja dla spółki to
na przykład taka, w której wykorzystano dwa pakiety „+”, przewaloryzowano pozytywnie pakiet mieszany, po konferencji
w zasobach spółki pozostały jednak dwa inne pakiety dodatnie i cały zasób pakietów ujemnych. Niewykorzystane pakiety
pozytywne mamy możliwość spożytkować na kilka sposobów.
Po pierwsze: pakiet można zachować na wypadek sytuacji kryzysowej (pod warunkiem, że nie stanowi on informacji „szybko psującej się” i może być magazynowany bez utraty walorów
„newsowości”). Jeśli więc wyobrazimy sobie sytuację kryzysową x i założymy, że firma dysponuje kompatybilnym tematycznie pakietem y (najlepiej posiadającym wyższy priorytet niż x),
to możemy skonstruować komunikat o następującym ładunku
perswazyjnym: spółka ma problemy (kryzys x), ale jest elastyczna, szybko reaguje na potrzeby rynku, twardo realizuje strategię,
jednym z elementów tej strategii jest y.
Drugim, pewniejszym i prostszym sposobem jest jednak
odwołanie się do reguły wzajemności i wiązanie ze sobą dziennikarza redakcji ważnej dla spółki dzięki udostępnianiu mu informacji na wyłączność, umieszczanej w pakiecie z etykietą
„+”3. Taką sytuacją jest aranżowanie wywiadu ekskluzywnego.
2
Dodatnie bądź ujemne nacechowanie tych ostatnich zależne jest od
szerszej konfiguracji, w której pakiety występują.
>> 3 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 2004, s. 33-64.
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Reporter Reutera ma jako przedstawiciel najsilniejszej agencji
prasowej dobrą pozycję przetargową do tego, by być na taką
rozmowę zaproszonym bądź by aranżować ekskluzywne wywiady. Sytuacja, w której prezes spółki giełdowej udziela wywiadu Agencji Reuters, jest paradoksalna: formalnie uczestnicy
spotkania nie mają sobie zwykle nic do przekazania. Agencja
Reutera oczekuje bowiem świeżych informacji z wąskiej palety tematycznej, które dotyczyć będą prognoz na najbliższe
miesiące, najlepiej zaś lata. Spółka zaś takich informacji zwykle
przekazać nie może: gdyby bowiem podała nieformalne prognozy, złamałaby nakaz uprzedniego informowania Giełdy Papierów Wartościowych o wszystkich faktach ekonomicznych
obejmujących priorytety I-V.
Informacje z giełdy są zaś dystrybuowane w pierwszej kolejności do Polskiej Agencji Prasowej i czasopisma „Parkiet”. W siedzibie spółki rozpoczyna się więc gra. Dziennikarz wysłuchuje
ogólnych opisów, przyjmuje roztaczane przed nim wizje dotyczące rozwoju firmy, ogląda nieraz – niczym reporter produkcyjny – nowe hale fabryczne4, kurtuazyjnie komentuje foldery
reklamowe5, czasem prowadzi po prostu rozmowę, która może
być informacyjnie pusta. Reporter zadaje przez czterdzieści
minut miękkie pytania, przemycając co pewien czas sondujące, różnorako formułowane prośby o podanie parametru ekonomicznego, tak by w końcu usłyszeć jedno kluczowe zdanie.
Zdaniem tym może być na przykład prognoza zysku netto (III),
której formalnie prezesowi nie wolno ujawnić, a którą jednak
ujawni – bądź nieświadomie6, bądź to realizując strategię informacyjną firmy.
„Zabanowane” – a więc zakazane – informacje mogą być
przekazywane w sąsiedztwie etykiet maskujących, które mają
Na przykład nowy magazyn Wielkopolskich Fabryk Mebli SA.
Pewna firma mięsna prezentowała katalogi, w których chwaliła się „fantastycznym gazowym szok-tunelem”, fenomenalnie zwiększającym masowość uboju.
>> 6 Owa presja psychologiczna była widoczna nawet podczas symulacji
prowadzonych ze studentami Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnicy sztucznej konferencji prasowej – podzieleni losowo na dwie grupy – reporterów i przedstawicieli spółki
– wielokrotnie tracili kontrolę nad elementarnymi pakietami informacyjnymi.
Reprezentanci firmy, którym nie wolno było ujawnić jedynie dwóch informacji – ulegali presji psychologicznej i artykułowali je na samym wstępie konferencji. Po zakończeniu spotkania byli przekonani, że informacje pozostały
utajnione i uświadamiali sobie własny błąd dopiero na etapie śledzenia stenogramu.
>>
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pozwolić wybronić się spółce przed GPW, zabraniającej podawania prognoz w wywiadach prasowych. Cytat może być więc
poprzedzany pustym informacyjnie, ale istotnym dla uniknięcia kary, zwrotem: „Nie wolno tego absolutnie traktować jako
oficjalnej prognozy, gdyby mnie jednak ktoś zapytał, czy nasz
zysk netto będzie w przyszłym roku wyższy niż w tym, odpowiedziałbym zapewne, że tak, [...] [że] między 10 a 30 procent”.
Lead depeszy będzie oczywiście w tej sytuacji pozbawiony
ozdobników i zabrzmi: „ABC S.A. chce wypracować w przyszłym roku od X+0,1X do X+0,3X milionów złotych zysku netto
wobec tegorocznej prognozy X milionów złotych zysku netto,
powiedział źródło”.
Wyobraźmy sobie kolejną sytuację. Podczas rozmowy
dziennikarz zadaje prezesowi kilkakrotnie pytanie o prognozę
zysku netto na koniec roku. Prezes nie godzi się na podanie widełek, nie potwierdza nawet, czy tegoroczny zysk ma być wyższy od zeszłorocznego (czyli wyniku X). Przedstawiciel spółki
mówi jednak o przyszłorocznych planach inwestycyjnych (na
kwotę Y). Jeżeli reporter potwierdzi, że jedyne źródła finansowania inwestycji to środki własne i spółka nie uwalnia żadnych rezerw (inwestycje będą finansowane tegorocznym wynikiem), oraz wie, że Y>X, to może skonstruować następujący
lead: „ABC S.A. zwiększy w tym roku zysk netto co najmniej do
Y milionów złotych zysku wobec X milionów złotych za zeszły
rok, powiedział prezes spółki”. Cytat ilustrujący lead będzie już
jednak dotyczyć nie tyle samego wyniku, ile inwestycji i źródeł
finansowania.
Reporter jest więc ciągle graczem, czy też przedstawicielem
dużego gracza (Agencji), który bądź to negocjuje z drugim graczem (Spółką) warunki kontraktu o przepływie informacji (czyli
warunki Publikacji), bądź też stara się pozyskać materiał do wyprodukowania zyskownego towaru (newsa), używając do tego
słabszego partnera (przedstawiciela Małej Spółki bądź po prostu niedoświadczonego prezesa). Pamiętajmy jednak, że ekskluzywny wywiad to nie tylko zapełnianie matrycy depeszy
skalibrowanymi informacjami, zdobytymi w wyniku transakcji
albo zręczności prowadzenia osobistej rozmowy. Wywiad na
wyłączność to również sytuacja ciągłego potwierdzania swojej przynależności do grupy, reprodukowania świata symbolicznego, deklarowania wspólnego światopoglądu i operowania szeregiem konwencjonalnych, na poły rytualnych zwrotów,

które mają w szybki i względnie pewny sposób potwierdzić
bezpieczeństwo komunikacyjne i ustalić charakter spotkania.
Reporter (szczególnie zaś stringer) może być proszony o komentowanie spraw, o których nie ma pojęcia bądź ma niewielkie pojęcie7. Stringer jest bowiem często niedoedukowany,
niewpięty w wystarczającym stopniu w newsowy krwiobieg –
szczególnie jeśli Agencja nie prenumeruje mu gazet i nie wykupuje abonamentów internetowych. Przedstawiciele spółek
mogą próbować taką sytuację wykorzystać. Dlatego właśnie,
mimo że dziennikarze nie kierują się waloryzacją spółki „+/–”
podczas zbierania materiałów do matrycy, nie oznacza to, że
nie powinni tej dwubiegunowej waloryzacji analizować. Jeżeli bowiem nie będą świadomi takiej polaryzacji, to nie będą
również świadomi interesów firm, z którymi wchodzą w relacje. Jeśli z kolei spółka będzie znać priorytety redakcji, to zyska przewagę, którą może się starać wykorzystać podczas gry
o zawartość publikacji. Załóżmy więc, że firma wie, iż redakcji
zależy na pakietach informacyjnych o wysokich priorytetach,
takich jak prognoza zysku netto (III). Spółka ABC może na przykład powiedzieć, że rynek nie docenia siły reklamy zewnętrznej, którą ABC się zajmuje8. Prezes stwierdzi: „Jeżeli uda nam się
w ciągu dwóch lat wypracować narzędzie, które w przekonujący sposób zmierzy i udowodni skuteczność nośnika, to nasz
zysk netto może się zwiększyć dwukrotnie”. Taki cytat jest pozornie skalibrowany i atrakcyjny (zawiera liczbę), w praktyce
nie ma jednak żadnej zawartości informacyjnej, jest pusty. Nie
wiemy bowiem, czy spółka rzeczywiście nad takim narzędziem
pracuje, jaki charakter mają te prace, na ile realne jest ich ukończenie i czy mają one jakiekolwiek znaczenie poza anegdotycznym. Jedynym zaś sposobem weryfikacji tej informacji byłoby – zgodnie z priorytetami depeszy ekonomicznej – podanie wielkości inwestycji (tj. nakładów finansowych) – tej jednak
liczby przedstawiciel spółki nie ujawnia. Firmy mogą również
podawać liczby magiczne, snując prognozy uwarunkowane
projektami ustaw, niemających szans na realizację, ale budują>> 7 Taką sytuację roli eksperckiej, w jaką wchodzi elokwentny dyletant (cecha pracy dziennikarskiej jako takiej), opisuję w tekście Menelozagadka (http://
www.dziennikarze-wedrowni.org/archwium/szkic/menelozagadka.htm).
>> 8 Opisywany przypadek został oparty na sytuacji rzeczywistego lobbingu
prowadzonego przez spółkę Art. Marketing Syndicate SA, starającej się z pomocą mediów zwiększyć swój udział w rynku reklamowym, kosztem np. reklamy telewizyjnej.
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cych poprzez media sprzyjający grunt pod dalszy lobbing, czy
też próbując wpływać na kurs własnych akcji z pomocą bezpośredniej perswazji (akcje naszej spółki są niedoszacowane, jej realna wartość jest dwukrotnie wyższa)9. Mogą również starać się
tworzyć wrażenie udostępniania informacji alarmujących, ważnych społecznie (chociaż taka perswazja powinna być adresowana do innego odbiorcy niż Reuters), które w rzeczywistości
mają ukształtować rynek w sposób korzystniejszy dla spółki,
na przykład poprzez obniżenie kosztów produkcji czy dystrybucji związane ze zmianą przepisów albo przez eliminowanie
konkurentów. Przewodniczący rady nadzorczej dużych zakładów mięsnych ABC może więc z troską w głosie mówić o zagrożeniu epidemiologicznym, o mięsie katastrofalnej jakości,
produkowanym przez małe, niepoddawane kontroli masarnie.
Może stwierdzić, że taka sytuacja psuje rynek, że gdyby egzekwowano normy, to znacznie (na przykład o X procent) zwiększyłyby się obroty krajowe i eksport, w tym także przychody
spółki. Firma dodatkowo poprawiłaby jeszcze udział w rynku,
zapełniając miejsce po małych i „nieuczciwych” masarniach10.
Przewodniczący będzie w tej sytuacji wykorzystywał fakt, że
dla Agencji kilkuletnie prognozy są cenniejsze niż tegoroczna
(nawet jeśli tegoroczna jest pewniejsza), jakakolwiek prognoza jest ważniejsza niż dane bieżące, bieżące są zaś istotniejsze
niż np. zeszłoroczne. Wie również, że jakikolwiek opis nie będzie istotny, jeśli nie będzie zawierał liczby, którą należy umieścić w leadzie depeszy, daje więc dziennikarzowi liczbę X. O ile
jednak nie byliśmy pewni reklamy zewnętrznej mówiącej o tajemniczym narzędziu w przypadku spółki (na ile liczba X dotyczy jedynie świata postulowanego, na ile zaś jest wpisana w realną strategię spółki), o tyle w przypadku zakładów mięsnych
mamy ewidentnie do czynienia z projekcją wizji postulowanej,
która mogłaby być wcielona w życie jedynie poprzez manipulowanie przekazami medialnymi. Nie oznacza to, że przewodniczący rady nadzorczej jest cyniczny i nie wierzy w zagrożenie epidemiologiczne, o którym mówi reporterowi. Być może
– mimo iż efektywnie i świadomie realizuje element strategii
informacyjnej spółki – jest jednocześnie przekonany o słuszności tego działania. Najprawdopodobniej wierzy w wypo9
Opisywany przypadek został oparty na wywiadach prowadzonych w Inter Groclin Auto SA.
>> 10 Opisywany przypadek bazuje na rozmowie w firmie Pozmeat SA.
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wiadane przez siebie zdania – choćby dlatego, że racjonalizuje w ten sposób swoje działanie, nadaje mu sens jednostkowy,
wykraczający poza budowanie ścieżki kariery, wprowadza element misyjny. Bez względu jednak na intencje udzielającego
wywiadu przewodniczący rady nadzorczej jest przedstawicielem firmy. W prowadzonej przez nas analizie musimy brać pod
uwagę nie tyle pierwiastek egzystencjalny, ile ekonomiczny.
Korelując zmienne, uwzględniamy nie wymiar ideowy, a pragmatyczny. Spółka, dystrybuując pakiety informacyjne, próbuje
więc wykorzystać Agencję do zmiany otoczenia zewnętrznego
w sposób korzystny dla firmy. Taka sytuacja jest zaś dla dziennikarza zawsze niebezpieczna – nie tylko dla reportera Reutera. Zawsze bowiem występuje w takim układzie sił duże prawdopodobieństwo manipulacji. Oczywiście dziennikarz może
takie informacje wykorzystywać, a nawet prowokować ich
udostępnianie, ale jedynie w sposób bardzo świadomy, pamiętając o krytyce źródeł. W matrycy reuterowskiej takie pakiety
informacyjne zmieściłyby się natomiast dopiero wtedy, gdyby
zaostrzenie norm lub ich bardziej rygorystyczne egzekwowanie było faktem bądź było bardzo prawdopodobne w niedalekiej przyszłości i przekładałoby się rzeczywiście na prognozy
zwiększenia udziału w rynku (IV) lub zysku netto (III). Przedstawiciel spółki może jednak dystrybuować takie pakiety, nawet
jeśli wie, że konstruowanie z nich leadu będzie zablokowane
bądź to przez samego reportera, bądź wydawcę z centrali. Firma może jednak liczyć na to, że cytat ów zostanie dołączony
na dole depeszy dla dodania kolorytu (pamiętamy, że puste
pakiety mogą być na tej pozycji włączone do matrycy). Jeżeli tak się stanie, to inne redakcje, które mają bardziej luźne rygory produkcji tekstów, mogą taki pakiet wyeksponować i skuteczniej wpompować do newsowego obiegu.
Codzienność dyskursu medialnego jest jednak znacznie
bardziej bogata, zawiera wiele zmiennych, które zostały w naszym opisie zredukowane lub uproszczone. W budowanych do
tej pory sytuacjach separowaliśmy priorytety i zakładaliśmy,
że potrafimy podzielić przekaz na jasno skrystalizowane pakiety informacyjne. Rozważaliśmy przez cały czas sytuację bez
uwzględnienia środowiska zewnętrznego, nie braliśmy więc
pod uwagę wcześniejszych publikacji prasowych czy przepływu informacji pomiędzy odmiennie kategoryzowanymi redakcjami. W praktyce podczas rozmów osobistych – tak istotnych

dla spółki – mamy do czynienia z mieszaniem strategii i myleniem grup docelowych redakcji. Wiele podmiotów ekonomicznych nie dywersyfikuje jeszcze precyzyjnie komunikatów i stosuje wobec reporterów ekonomicznych strategie, które były
pierwotnie adresowane do innych grup dziennikarskich. Tego
typu zabiegi przynoszą zwykle uszczerbek dla polityki informacyjnej spółki czy instytucji, w niektórych sytuacjach mogą
się jednak sprawdzać. Jeśli więc prezes rządowej agencji odpowiedzialnej za budowę autostrad powie, że „Agencja przestanie budować autostrady. Z takimi pieniędzmi, jakimi dysponuje, nie będzie budować niczego, nie będzie nowych dróg”,
to cytat taki może wydać się atrakcyjny mniej doświadczonemu stringerowi, który wcześniej pracował jako dziennikarz lokalny. Stanie się tak dlatego, że urzędnik zastosuje wobec niego technikę, którą nazwałbym konstruktem Wirtualny Zły: zła
jest Warszawa, zły jest rząd, który nie zapewnia źródeł finansowania. Wirtualny Zły to podmiot, który nie może odpowiedzieć
na zarzut, tak samo jak nie mogły tego uczynić małe zakłady
mięsne, z którymi Reuters nie będzie rozmawiać. Jeśli rozważymy jednak grę interesów, to zrozumiemy, że cytat nie dostarcza nam informacji o tym, czy autostrad rzeczywiście nie da
się zbudować i zostaną wyhamowane inwestycje w infrastrukturę drogową, czy też prezes manipuluje jedynie reporterem,
przeszacowując dane – tak by wymusić na rządzie zwiększenie
strumienia środków finansowych11.
Jak pamiętamy, dziennikarz może jednak również starać
się manipulować przedstawicielem spółki. Stanie się tak, jeśli
reporter Agencji zaryzykuje i nie będzie zadawać pytań podczas konferencji, zarezerwuje sobie jednak pięciominutową
rozmowę z prezesem tuż po zakończeniu ogólnego spotkania. Dziennikarz może wykorzystywać w tej sytuacji presję psy11
Warszawa bywa często wykorzystywana jako Wirtualny Zły wobec
dziennikarzy lokalnych: dzięki temu gazeta zawiera mniej laurkowe i z pozoru bardziej krytyczne przekazy, które jednak tworzą bezpiecznie dalekiego i nieosiągalnego bohatera negatywnego. Wirtualny Zły to czasem również
Unia Europejska, ale znacznie częściej Rosja. Wirtualnym Złym może być także urząd uznany a priori za toksyczny, jednostka administracji państwowej kalająca biurokratycznymi zakusami czystość wolnego rynku. Innego typu Wirtualnym Złym – zdystansowanym nie tyle przestrzennie, ile czasowo – bywa
poprzednik – wcześniejszy rząd, wcześniejszy prezes czy władze, jak wreszcie „spuścizna po PRL-u” i reprodukowany ciągle mit homo sovieticus. Lokalizowanie przestrzenne Wirtualnego Złego wydaje się jednak bardziej skuteczne
perswazyjnie.

chologiczną tak zwanego standing interview12, podczas którego rozmówca stara się zwykle pomóc zadającemu pytania
i wygłasza zdania, które nie zostałyby wypowiedziane w bardziej kontrolowanej sytuacji13. Jeśli więc reporter przewidzi
trzy pytania, z których pierwsze będzie miało jedynie otwierać
rozmówcę (np. prośba o dokonanie opisu, który miałby przedstawić spółkę w korzystnym świetle, omówienia nowego produktu lub innego wątku powiązanego z nominalnym tematem
konferencji), później zada pytanie strategiczne mające wydobyć pakiet informacyjny o wysokim priorytecie, na koniec zaś
wprowadzi miłe dla firmy pytanie zmiękczające, to ma o wiele większą szansę na wydobycie niejawnych danych niż podczas samej konferencji prasowej. W tym więc przypadku dziennikarz zamaże swoje rzeczywiste priorytety i będzie liczyć na
to, że prezes nie zorientuje się, jakich informacji udziela (dlatego tak istotne jest końcowe pytanie, które ma zagwarantować,
że prezes spółki nie odwoła zaraz informacji przez siebie wypowiedzianych ani nie zastrzeże sobie konieczności autoryzacji,
której Reuters stara się zdecydowanie unikać).
Reporter może wypracowywać indywidualne sposoby zdobywania informacji. Jako „żołnierz” zewnętrznej placówki koncernu musi bowiem dostarczać zestandaryzowane produkty,
wykorzystuje jednak do tego własne predyspozycje i niepowtarzalne doświadczenie życiowe. Dlatego właśnie satysfakcja realizacji własnych strategii aranżowania i prowadzenia
indywidualnych spotkań może rekompensować rutynę pisania depesz. Podczas mojej własnej pracy przyjmowałem wizerunek „małego chłopca” (którym być może byłem wtedy
w istocie), pojawiałem się na spotkania w T-shirtach i szmacianych spodenkach, mimo że dziennikarstwo ekonomiczne
jest z reguły znacznie bardziej mundurowe niż na przykład relacjonowanie wydarzeń o tematyce społecznej14. Taki wizeru-
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>> 12 E. Morin, L’interview dans sciences sociales et a la radio-television, Paris
1966, omówienie w: Dyskusje o wywiadzie dziennikarskim, „Zeszyty Prasoznawcze” 1974, nr 1, s. 52, [za:] A. Magdoń, Reporter i jego warsztat, Kraków 1993, s. 76.
>> 13 Tak bezrefleksyjna sytuacja byłaby najgorszą z możliwych w przypadku
prowadzenia pogłębionych wywiadów, bywa jednak korzystna dla wydobycia
danych ze spółki. Presja wywiadu może bowiem sprawić, że rozmówca, chcąc
sprostać zadaniu, będzie nie tylko powtarzać banały i komunikaty przygotowane
na konferencję, ale pragnąc dostarczyć reporterowi nowej, bardziej ekskluzywnej
informacji, poda liczbę, której nie chciał wyjawić podczas ogólnego spotkania.
>> 14 Sebastian Ogórek przytacza tu następującą wypowiedź Tadeusza Markiewicza, szefa działu informacji w „Pulsie Biznesu”: „Wymagamy, by na rozmowy
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nek reportera wywoływał większe lekceważenie i rozluźnienie
przedstawicieli spółki, co z jednej strony utrudniało samo aranżowanie rozmowy, z drugiej zaś stwarzało szansę na to, że prezesi pobłażliwym, choć ojcowskim tonem udzielą w sposób nie
do końca świadomy strategicznych informacji o swojej firmie15.
Taka specyfika pracy wymagała jednak dużej dbałości o jakość
nagrania i archiwizowania kaset, które przechowywane były
co najmniej przez dwa tygodnie po publikacji depeszy. Przedstawiciele spółek – z jednej strony w trosce o własną pozycję,
z drugiej o dobro spółki narażonej na płacenie kar za niekontrolowane przecieki informacyjne – wypierali się niejednokrotnie własnych słów, zaś wynajęte przez nie firmy Public Relations żądały przesyłania kopii nagrań.
Praca dla Reutera bywa również nazywana „białym wywiadem” i choć takie określenie łechce próżność pracowników
Agencji, to przedstawiciele spółek powinni rzeczywiście traktować spotkanie z reporterami jako sytuację możliwie precyzyjnie kontrolowaną. Pracownicy biura prasowego czy departamentu PR nie mogą więc pozostawiać samych reporterów
w gabinetach i zobowiązani są strzec poufnych dokumentów
(nie chciałbym być posądzony o skłonności do pisania paranaukowych tekstów utrzymanych w poetyce grozy, obserwacja własna potwierdza jednak, że dane bywają przechowywane w sposób niefrasobliwy), prezesi spółek i członkowie
zarządu winni zaś bez wątpienia bardziej świadomie kontrolować treść swoich prywatnych rozmów, prowadzonych na przykład na korytarzach pociągów Inter City16.
z biznesmenami dziennikarze ubierali się w sposób odpowiadający randze spotkania” (S. Ogórek, Wszystko płynie, „PDF” 2007, nr 3, s. 10).
>> 15 Wśród wielu takich sytuacji na uwagę zasługują cytaty prezesa spółki
Jelcz SA, który podczas bankietu nie tylko podał prognozy swojej firmy, ale
i skrytykował politykę spółki-matki, od której Jelcz był kapitałowo zależny.
>> 16 Przykładem takiej nieostrożności może być swobodna rozmowa pasażera, który – jak wynikało z przytaczanych danych – był członkiem zarządu
dużej spółki reklamy zewnętrznej – wcześniej zaś – prezesem równie łatwo
identyfikowalnej huty notowanej na giełdzie. Były prezes tłumaczył: „Wywalili mnie, a za pierwszy kwartał wykazałem 300 tysięcy zysku. Teraz mają 1,5
miliona straty. Emocjonalnie mnie to zlewa, ale mam satysfakcję. [...] W nowej
pracy zrobili mi testy psychologiczne, wyszło, że mam problemy z emocjami
w komunikacji. Dostałem trenera, program, budżet na realizację. [...] Bardzo
się zmieniłem. Zajebiste uczucie”.
Powyższa wypowiedź dostarcza również interesujących danych do głębszej analizy socjologicznej. Respondent podpisuje bowiem cyrograf, otrzymuje budżet, w zamian oddaje swoją osobowość i pozwala ją ulepić w taki
sposób, by zwiększyć swoją efektywność w ramach systemu firmy. Nieostroż-
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Jak wiemy, dziennikarz musi za każdym razem potwierdzić
tak zdobyte informacje cytatem pochodzącym z firmy. Jeżeli
jednak reporter dysponuje już pewnymi danymi, których źródła nie może wskazać w depeszy, to zaaranżowanie osobistej
rozmowy stwarza nadspodziewanie duże szanse na sprowokowanie cytatu. Pamiętajmy, że większość rozmów kończy się
przecież ekskluzywną publikacją, a nie tzw. „spadem”.
Każde spotkanie jest jednak w świetle naszych dotychczasowych rozważań czymś więcej niż pojedynkiem dziennikarza
z prezesem. Wywiad to przecież – podobnie jak konferencja
prasowa – gra interesów. Jeżeli więc prezes popełni podczas
spotkania błąd, to po jego zakończeniu może prosić o wycofanie publikacji, żądać usunięcia niektórych wypowiedzi czy sugerować ich zmianę na cytaty mniej konkretne i bardziej przez
to bezpieczne dla spółki. Reporter musi zdecydować wraz
z wydawcą z centrali, czy zgodzić się na nieupublicznianie tej
informacji w imię długofalowych korzyści, czy też „spalić firmę” , sprzedać dużego newsa i zablokować kontakty ze spółką w przyszłości. Ten drugi wariant jest zwykle wykorzystywany w przypadku mniejszych i słabszych podmiotów. Sytuacją
bez wątpienia najczystszą jest jednak taka, w której obie strony zdają sobie sprawę z reguł gry i definiują obszar wspólnych
korzyści.
Reguły owe nie są bezpośrednio wyartykułowane, ale mogą
być potwierdzone poprzez sygnały świadczące o przynależności do jednej subkultury. Dlatego właśnie tak istotna jest wspominana już rytualizacja spotkania, posługiwanie się specyficznym żargonem, ale także cytowanie podobnych czasopism,
wygłaszanie typowych dla grupy sądów, stanowiących w dużej mierze zwroty fatyczne, nieistotne informacyjnie, potwierdzające jednak podobne priorytety, sugerujące wyznawanie
neoliberalnej wizji świata. Wszystko to pozwala na późniejsze
poprawienie jakości wspólnej rozmowy i budowanie twardeny acz drapieżny biznesmen mówił dalej: „Zarządzanie ludźmi, motywowanie
ich – nie poprzez siano, ale poprzez wykresy rysowane na tablicy z wynikami – to jest to. To jest najzajebistsze. Zrobiliśmy 50 milionów zysku przy 200
milionach przychodów. Wprowadziłem na okres tygodnia pilotażowy odcinek
modernizacji, wybieram lidera, robię coaching, zarządzam ludźmi. [...] Trzeba
się zabezpieczyć. Manufacturing przeniósł się do nas, ale pójdzie dalej. Polska idzie w usługi. [...] Edukuję się. Chodzę do X Polish University (nazwa zakodowana przez autora – J. M.), płacę 25 tysięcy, ale zajebista szkoła. Na tablicy
rysują modele zarządzania portfelem klienta: któremu dać w łapę, z którym
pójść do burdelu itd.” (Intercity Warszawa–Wrocław, listopad 2007).

go opisu, pozbawionego prospołecznych ozdobników i tych
„kłaczków PR-owskiej waty”17, które przeznaczone są dla krajowych i przede wszystkim lokalnych redakcji, przesyconych
lewicową ludowością i masową retoryką. Nagła zmiana konwencji, przekroczenie etykiety komentarzem czy pytaniem
łamiącym normę konwersacyjną może zburzyć całą strategię
rozmowy. Jaskrawy przykład takiego działania stanowi interpretacja tematu redukcji zatrudnienia. Jak pamiętamy, zwolnienia pracowników są często informacją korzystną z punktu
widzenia inwestorów (bądź były taką w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku) i jednocześnie zdecydowanie negatywną dla dziennikarzy lokalnych. Kiedy więc – przyzwyczajony do „lukrowanych” opisów stosowanych na konferencjach
prasowych – zapytałem prezesa i podległego mu dyrektora firmy o los pracowników („Rozumiem, że firma po restrukturyzacji wydzieli spółki zewnętrzne bądź znajdzie dla zwalnianych
pracowników inne stanowiska pracy w zaprzyjaźnionych podmiotach?”) – spotkałem się z konsternacją przedstawicieli spółki, którzy raz jeszcze zapytali, jaką redakcję reprezentuję i zażądali okazania legitymacji dziennikarskiej.
3. Stringer, reporter, wydawca – i co dalej?
Ograniczenia rozwoju i usztywnienie ścieżki kariery zawodowej w Reuterze pokrywają się z szerszymi dylematami zawodowymi reporterów, odnajdujących się na nowej, przetransformowanej już mapie mass-mediów w Polsce. Wydaje się, że po
podziale na gwiazdy z pierwszej linii frontu i tzw. media workers następuje segmentacja obu grup i ich coraz silniejsza stratyfikacja. Praca dziennikarza newsowego – bez względu na tematykę i przynależność do koncernu medialnego – wiąże się
ze specyfiką, którą reporter na wstępie musi zaakceptować.
Nieuniknione jej cechy to: powtarzalność, rutyna, uzależnienie
od centrali. Tak jednak jak i w innych koncernach – niekonieczO wacie PR-owskiej mówili niejednokrotnie dziennikarze rosyjscy, waloryzując zwrot Public Relations zdecydowanie negatywnie (np. B. Minajew,
Żurnalist na grani nierownogo srywa, „Ogoniok” 2001, nr 22, s. 22-25). Rosyjska badaczka Olga Fedorowa zwraca uwagę na próbę ucieczki od nazwy PR
w wewnętrznych gazetach korporacyjnych w Rosji, gdzie coraz częściej te
same działania opatrywane są etykietą Human Resources. Wedle badań Fedorowej podobną strategię zaczynają stosować również polskie spółki, zamieniające skrót PR na HR (badania prowadzone w ramach programu stypendialnego rządu RP „Studia Wschodnie” w 2009 roku; promotor: J. Morawiecki).
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nie medialnych – przynależność do grupy daje wiarę w prestiż,
zaprogramowanie kariery, trwałość sfery symbolicznej. W tym
sensie wykonywanie czynności reportera w Reuterze oznacza
jaskrawe odejście od etosu inteligenckiego18. Co może robić
reporter Agencji z kilku- bądź kilkunastoletnim doświadczeniem? Może „robić swoje”: obrabiać depesze w newsroomie
i coraz rzadziej jeździć w teren z dyktafonem. Może czerpać
satysfakcję z dobrego pakietu socjalnego, ośmiogodzinnego
czasu pracy (co dla zawodu dziennikarskiego nie jest oczywiste) i pisać podczas leniwych weekendowych dyżurów własną książkę – na zupełnie już inny temat, niezwiązany prawdopodobnie z pracą dziennikarską. Ma również możliwość
czerpania profitów przynależnych warstwie najemnych ludzi
z teczką19, intelektualistów zajmujących miejsce po warstwie
inteligencji. Może partycypować we wspólnym świecie symbolicznym, mieć wrażenie, że wraz z innymi graczami ten świat
utwardza i uzasadnia. Może pielęgnować wrażenie dostępu
do limitowanych komunikatów, potwierdzać wiarę we własne
oświecenie, zdobywanie głębszej wiedzy.
O ile jednak w przypadku redakcji zawierających sojusz
symboliczny w celu realizacji wspólnego interesu (na przykład przekonania Polaków do integracji z Unią Europejską czy
też przemian wolnorynkowych) rozmowy środowiskowe przekładały się na realne działania, na zawartość tekstów i decyzję
o niepodejmowaniu tematów mogących stanowić „czynnik hamujący”20 (jak np. charakterystyczne dla lat dziewięćdziesiątych omijanie społecznych konsekwencji chaotycznych przemian w rolnictwie czy wygaszanych sektorów produkcji), o tyle
dziennikarz Reutera nie może swojego poglądu – nawet zgodnego z poglądami większości przedsiębiorców i analityków21
Ludwik Hass jako czynnik spajający inteligencję podaje misję wykonywanego zawodu (L. Hass, Inteligencji polskiej dole i niedole, Łowicz 1999, s. 9).
>> 19 R. Hofstadter, O niepopularności intelektu, [w:] Superameryka 1. Szkice
o kulturze i obyczajach, pod red. W. Górnickiego, J. Kossak, Warszawa 1978, s.
137.
>> 20 Interesującym przykładem użycia tego konstruktu może być nieoficjalna rozmowa z przedstawicielką Ambasady USA, która, wysłuchawszy diagnozy na temat przygotowania Wrocławia do Expo i moich sugestii na temat naskórkowych inwestycji w branżę IT i motoryzację, powiedziała: „To wszystko
zapewne prawda, ale czy nie sądzi pan, że mówiąc o tym, napędzamy elektorat Lepperowi?”.
>> 21 Dogmatem, reprodukowanym w normie konwersacyjnej opisywanego
środowiska, jest wiara w Niewidzialną Rękę Rynku A. Smitha, według którego „interes osobisty jest naturalnym wysiłkiem każdego człowieka, a [...] mi>>
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– przekładać na wytwórczość, która – jak mówiliśmy – jest regulowana poprzez twarde, narzucone odgórnie i nienegocjowalne rygory. Dlatego właśnie reporterem czy tym bardziej
stringerem może być również dziennikarz, którego osobiste
sądy nie są zgodne ze światopoglądem lansowanym w środowisku odbiorców Agencji. Dzieje się tak oczywiście pod warunkiem, że reporter nie będzie odmiennych poglądów zbyt
ostentacyjnie wygłaszać podczas pracy terenowej. Jednak nawet w tym przypadku zadziałają mechanizmy korygujące – jeśli bowiem system symboliczny reportera reprezentowany
podczas rozmowy nie będzie zgodny z systemem środowiskowym, to dziennikarz nie będzie mógł partycypować w obiegu
informacyjnym, nie zdoła zbudować zaufania niezbędnego do
przeprowadzenia ekskluzywnego wywiadu. Niemniej do wykonywania pracy niezbędna jest, jak widzimy, jedynie sprawność operacyjnego przyjęcia konwencji, sama procedura tworzenia tekstu wyklucza konflikt światopoglądowy.
Co jednak istotne, rekompensata braku misji społecznikowskiej jest realizowana jedynie poprzez satysfakcję partycypacji
w świecie biznesu podczas pracy terenowej, ale nie na poziomie społecznego odbioru tekstu.
Sama ścieżka kariery jest scentralizowana – uzyskanie zwykłej legitymacji stringera wiąże się ze skomplikowaną wielotygodniową procedurą22 – dokument jest ostatecznie podpisywany w Londynie. Komunikacja z krajami zewnętrznymi (np.
Rosją) jest również jedynie wertykalna – realizuje się ją poprzez
awans, a więc ewentualne przejście od stringera do etatowego
reportera, następnie wydawcy sekcji krajowej, wydawcy sekcji angielskojęzycznej i stałe delegowanie do zagranicznej placówki. Natomiast bezpośrednia komunikacja czy współpraca
łość własna jest cechą pozytywną wolnego rynku”. Tadeusz Sztucki pisze, że
„twierdzenie A. Smitha [...] było bardziej twórczą wizją przyszłości niż uogólnieniem współczesnej mu rzeczywistości, (jednak) znajduje pełne potwierdzenie w rozwoju gospodarki rynkowej” (T. Sztucki, Encyklopedia marketingu,
Warszawa 1998, s. 216). Tę dogmatyczną wiarę podzielił m.in. Grzegorz Kołodko, który w 2003 roku mówił na Uniwersytecie Wrocławskim o tym, że „gdy
słyszy argumenty zwolenników «trzeciej drogi», to [...] ma ochotę wziąć brzytwę i ciąć po oczach, póki im bielmo z tych oczu nie opadnie”. Podobnie radykalnie (choć bez użycia argumentów chirurgicznych) bronił monolitycznej
wizji wolnorynkowej Leszek Balcerowicz podczas nadania tytułu doktora honoris causa na Uniwersytecie Viadrina (obie wypowiedzi zostały nagrane podczas pracy terenowej dla Agencji Reuters).
>> 22 Nie chodzi tu o staż pracy w Agencji, ale o czas od momentu złożenia
wniosku przez wydawcę do momentu przysłania dokumentu.
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z innymi ośrodkami Agencji (na przykład na poziomie pisania
tekstów typu feature o penetrowanych od środka sektach rosyjskich i umieszczanie ich w sieci Reutera poprzez korespondenta polskiego) nie jest w praktyce możliwa. Reporterzy nie
wymieniają się również informacjami z pominięciem centrali czy bez jej wyraźniej aprobaty bądź wręcz inicjatywy. Takie
upośledzenie kanału horyzontalnego na rzecz wertykalnego
jest zjawiskiem po wielokroć opisywanym poprzez teoretyków
systemów medialnych23 i stało się powodem wielokrotnych
monitów UNESCO24. Problem ów był jednak rozważany głównie w makroskali, a nie na poziomie analizy komunikacji wewnętrznej w koncernie medialnym.
W przeciwieństwie do reportera etatowego sam model kariery nie jest w przypadku stringera skrystalizowany (chyba że
– jak powiedzieliśmy – możliwe okaże się przejście z prowincji do placówki w Warszawie). Po dwuletnim wdrożeniu w rozwój na poziomie lokalnym (tzn. w praktyce: pozawarszawskim)
staje się problematyczny. Współpracownik musi być względnie dyspozycyjny i konsultować zarówno swoje wypowiedzi
eksperckie, jak i kontakty z innymi redakcjami. Podczas mojej
pracy dla Agencji w latach 1999-2005 Reuters zawężał coraz
mocniej operat, umieszczając z początku publikacje dotyczące
spółek powiązanych luźno z giełdą czy mniejszych podmiotów
z rynku równoległego, z czasem jednak skupiając się na dużych firmach z rynku podstawowego, które często dywersyfikowały swoje kontakty, preparując osobne komunikaty i aranżując odmienne spotkania dla dziennikarzy lokalnych, inne zaś
dla przedstawicieli redakcji krajowych i międzynarodowych.
Dla tych ostatnich coraz częściej przygotowywano konferencję
prowadzoną przez wynajęty podmiot zewnętrzny. Spotkania
odbywały się siłą rzeczy w Warszawie. Wyłączanie z pola zainteresowania mniejszych spółek oznacza dla dziennikarza coraz
silniejsze upośledzanie eksploracji terenowej. Takie zjawisko
może rodzić frustrację w roli reportera, ale nie analityka-ekonomisty.
Agencja obniża również koszty i wywiera presję na rezygnowanie z wyjazdów i realizowanie tematów poprzez rozmowy
23
Np. J.B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów,
przeł. I. Mielnik, Wrocław 2001, s. 83.
>> 24 A. Komorowski, Media za granicą, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów,
pod red. Z. Bauera, E. Chudzińskiego, Kraków 2000, s. 103-120.
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telefoniczne, co stoi w sprzeczności z wcześniejszymi standardami wyznaczanymi przez Reutera25.
Stringerzy – podobnie jak reporterzy etatowi – bywają jednak zachęcani do utrzymywania własnych kontaktów: otrzymują służbową kartę kredytową, zaprzyjaźniają się z przedstawicielami firm i ekonomistami, zapraszają ich na lunch
i prowadzą rozmowy mające utwardzać przynależność do
wspólnego świata symbolicznego. Spotykają się na stopie prywatnej z przedstawicielami związków zawodowych, starają się
pozyskać zaufanie maklerów. Reporter jest również zachęcany do zawierania transakcji wiązanych, prowadzenia długofalowej polityki informacyjnej i stosowania reguły wzajemności
– w taki sam sposób, w jaki czynią to jednostki PR26. Im bardziej
rozbudowana siatka kontaktów i im skuteczniejsze przenikanie ze środowiska dziennikarskiego do ekonomicznego, tym
ważniejsze staje się wypracowanie sprawnych mechanizmów
ucieczki od zobowiązań niemieszczących się w standardach
pracy dziennikarskiej. Próby wikłania reporterów ekonomicznych nie posiadają elementów szczególnych wobec specyfiki
pracy dziennikarzy innych branż. Presję mogą więc wywierać
na reporterów sami bohaterowie publikacji, którzy w mało wyrafinowany sposób usiłują skłonić ich, by „pisać dobrze” (o ile
w przypadku reporterów krajowych czynią tak częściej przedstawiciele urzędów, o tyle w Reuterze takie sugestie wysuwane są przez firmy)27. Prócz bohaterów publikacji presję taką
mogą również wywierać – szczególnie na reporterach budujących już sieć własnych kontaktów – służby MSWiA oraz MON28.
J. Strupczewski, Reuters. Vademecum dziennikarza, Warszawa 1999.
Agresywne zdobywanie informacji nie zawsze służy polityce Agencji:
zdobycie informacji od dyrektora ds. produkcji podspółki KGHM – korzystne
z punktu widzenia pojedynczej depeszy – może zagrozić długofalowej polityce komunikacyjnej Reutera i opisywanego holdingu.
>> 27 Mało zawoalowane prośby, związane z propozycją profitów finansowych, nie zaś świadczeniem usług, były częstsze w latach dziewięćdziesiątych,
mają jednak miejsce do tej pory. Do współredagowanej przeze mnie działającej non profit niszowej gazety internetowej „Dziennikarze Wędrowni” skierowano pismo, w którym jedna z partii, celująca w elektorat emerytów i rencistów, prosiła o podanie ceny za zamieszczenie artykułu przychylnego dla
formacji.
>> 28 Tego typu kontakty – wymiana informacji czy współpraca – nie są dopuszczalne ani z punktu widzenia etyki zawodowej, ani oficjalnej polityki Reutera. Inicjatywy podejmowane na przykład przez oficerów UOP, próbujących
„zaprzyjaźnić się i pogadać o kolegach”, mogą być jednak neutralizowane poprzez natychmiastowe informowanie o takich spotkaniach wszystkich redakcji, z którymi reporter współpracuje (w pierwszej kolejności z Agencją).
>>

25

>>

26

W przypadku wchodzenia w relacje z firmami zobowiązania
mogą rodzić się w wyniku drobnych przywilejów, nieprzekraczających w jaskrawy sposób dziennikarskich standardów,
w niektórych sytuacjach budzących jednak wątpliwości. Do takich działań zaliczyć można nie tylko wspólne obiady z przedstawicielami firmy przed rozmową z prezesem, ale na przykład
dowożenie ekskluzywnym firmowym samochodem na miejsce
spotkania. Czy jednak reporter może przyjąć torbę wypchaną
wędlinami i pękami kabanosów zakładu opisywanego przez
Agencję? Butelkę wódki na pewno29. A paletę wszystkich wódek produkowanych w danym Polmosie? Te drobne dylematy, które z pozoru nie zasługują na głębszą analizę czy nawet
naukową wzmiankę, stają się realnymi problemami reportera,
który umawia się na spotkania z prezesami spółek czy któremu
po rozmowie sekretarka wręcza reklamówkę „na drogę”. Granice każdy reporter wypracowuje sam. Upominki nie mogą być
jednak interpretowane jako środek ewidentnej korupcji i mają
raczej służyć towarzyskiemu (a nie materialnemu) uwikłaniu
dziennikarzy. Taką samą funkcję pełni lunch w ekskluzywnej
restauracji, aranżowany dla dwóch-trzech wybranych przez
spółkę reporterów, podczas którego przedstawiciele mediów
toczą z członkami zarządu firmy niezobowiązujące i niemające
służyć publikacji dyskusje na tematy globalnych przemian ekonomicznych30. Bardziej intensywne wikłanie się w lokalne środowisko biznesowe oznacza jednak zachętę do podejmowania
własnych inicjatyw i w konsekwencji rezygnacji ze współpracy z Reuterem31. Część z technik wykorzystujących regułę wzajemności wydaje się jednak owocem przemian imitacyjnych32,
29
W Agencji Reutera obowiązywała na wpół poważnie głoszona zasada:
„nie więcej niż butelka koniaku”.
>> 30 Sądy wygłaszane podczas takich rozmów są często bardzo powierzchowne i opierają się na obiegowych stwierdzeniach powtarzanych w publikatorach z krajowych tygodników i na zielonych stronach opiniotwórczych
dzienników. Takie kontakty pozwalają jednak na budowanie rzeczywistej kariery urzędniczej: jako przykład posłużyć może osoba prezesa Radia Wrocław,
dawnego reportera przychodzącego z nieistniejącego już Radia Klakson.
>> 31 Korzyści, jakie dziennikarz może z takich kontaktów odnieść, pozwalają
mu raczej na przejście do pionu PR, bądź na wzmocnienie swojej pozycji w lokalnym środowisku, a nie w koncernie medialnym.
>> 32 Marody, tłumacząc charakter zmian imitacyjnych, pisała: „zewnętrzny
charakter czynników inicjujący przemiany społeczne na poziomie mikro –
jeszcze wyraźniej daje o sobie znać, gdy weźmiemy pod uwagę, iż owe struktury organizacyjne nie stanowiły wytworu jednostkowej lub grupowej innowacji, lecz były przeniesieniem wzorów instytucji charakterystycznych dla
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niektóre bezrefleksyjnie kopiowane wzorce działania amerykańskich instytucji PR okazują się po prostu nietrafione w polskich warunkach33.
Bez względu na sposób budowania zobowiązań w pracy
stringera – będącego, jak pamiętamy, narzędziem reuterowskiej
pracy terenowej i jednocześnie najniższym ogniwem w agencyjnej ewolucji – pojawiają się z czasem nowe elementy dysfunkcjonalne. Spółki dywersyfikujące swoje komunikaty i coraz
bardziej świadomie negocjujące warunki współpracy z dużymi graczami medialnymi zaczynają kłaść nacisk na zacieśnienie kontaktów z redakcją warszawską. Dla firmy mniej opłacalne okazuje się utrzymywanie kontaktów ze stringerem, mocniej
uwikłanym w relacje lokalne i utrzymującym kontakty z miejscowymi reporterami (którzy są inną grupą docelową, a więc
zakłócają homogeniczność przekazu). Stringer jest dodatkowo mniej doświadczony, ale i mniej przewidywalny w negocjacjach. Wikłanie stringera mogłoby się opłacać w przypadku
małych spółek, te jednak – jak pamiętamy – coraz rzadziej znajdują się w polu uwagi Agencji. Ponadto publikacja stringera jest
przecież kontrolowana i przeredagowywana w Warszawie.
Nadto silne zaplecze, jakie daje przynależność do grupy
dziennikarzy Reutera, które zwykle umożliwia spotkania z właścicielami i prezesami dużych spółek, może również takie kontakty utrudniać. Rozmowy Reuters–Spółka, rozumiane jako
rozgrywka dużych graczy, mogą być realizowane jedynie do
momentu, do którego reprezentanci podmiotów będą utrzymywać się w swoich rolach. Jeżeli zostaną z tych ról wybici, to
środowisko, w które są uwikłani, szybko ich w nie na powrót
wprowadzi. Bądź też ich wypluje. Jeżeli więc stringer podejmie
własne śledztwo dziennikarskie i będzie zbierać informacje na
społeczeństw zachodnich” (M. Marody, Kulturowe aspekty zmiany społecznej
w Polsce, [w:] Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, pod. red. M. Marody, Warszawa 2000, s. 39).
>> 33 Niechaj jako przykład takiej sytuacji, zaaranżowanej poprzez zastosowanie amerykańskiej kalki, nieadekwatnej do polskiej rzeczywistości, posłuży zaproszenie mnie na finałowy mecz Anwil Włocławek vs Zepter Śląsk Wrocław. Bilet z miejscem w pierwszych rzędach zafundowała mi jedna ze spółek
giełdowych, prawdopodobnie celem wzmocnienia poczucia więzi emocjonalnej reportera z firmą. Po meczu złapaliśmy się z panią prezes firmy za ręce,
po czym odśpiewaliśmy razem z nią i przedstawicielem marketingu spółki refren piosenki Queen We Are the Champions. Następnie grzecznie się pożegnaliśmy i wróciliśmy do swoich miejsc pracy – ja do redakcji, pani prezes, prawdopodobnie, do biura.
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temat nieprawidłowości prywatyzacji sektora spirytusowego
czy zarządzania kopalniami, to fakt przynależności do Agencji
może spowodować, że informatorzy zostaną zmuszeni do zerwania z nim kontaktów34.
Jednocześnie redakcja może coraz bardziej zwiększać presję
na cięcie wydatków (tak stało się w Reuterze w połowie pierwszej dekady), wymagając w przypadku mniejszych podmiotów
(tj. tych z rynku B, ale również i generujących zysk roczny liczony mniej niż w setkach milionów złotych) nie tylko rezygnacji
z wyjazdów terenowych i skupiania się na rozmowach telefonicznych, ale i odbywania takich rozmów w miarę możliwości
na koszt zaprzyjaźnionych lokalnych redakcji.
Jednocześnie koncern utrzymuje dawny system motywacji, odwołując się do prestiżu marki. Reporter terenowy może
więc „pracować, by wyrobić sobie nazwisko i się wybić”, może
służyć firmie, by wyjechać do centrali bądź by odejść od
Agencji i czerpać profity z dotychczasowych kontaktów. Po
odejściu z redakcji może korzystać ze wspólnego świata symbolicznego i przyjmować pozycję „powiatowego/regionalnego eksperta”. Opisany powyżej system motywacji i perspektywy rozwoju utrwalają podział na media workers i gwiazdy
– punktem docelowym ma być w tym przypadku zmiana klasy, awans pionowy. Trudniejsza okazuje się sytuacja reportera terenowego, który nie chce zejść z linii frontu i programować dalszej kariery poprzez małą stabilizację na uczelni
czy też na stanowisku „medialnego zwierzęcia”, publicysty
komentującego wydarzenia głównego nurtu dyskursu publicznego. Takie zaczopowanie ścieżki kariery reporterskiej
jest jednak zjawiskiem szerszym, wykraczającym poza tematykę ekonomiczną i politykę Reutera. Wydaje się jednak, że
Wielka Czwórka, wraz z innymi silnym podmiotami medialnymi, utrwalają upośledzenie czy też zawężenie pracy terenowej. Konsekwencje tego upośledzenia mieszczą się jednak
w polu zupełnie nowych już rozważań. Doświadczenia rosyjskie mogą sugerować, że praca terenowa zacznie być reali34
Tak stało się w przypadku rozmowy z prezesem wchodzącej na giełdę
spółki z branży spirytusowej. Spotkanie, aranżowane w związku ze śledztwem
prowadzonym dla „Tygodnika Powszechnego”, zostało odwołane w dniu wyjazdu na miejsce wywiadu. Prezes mówił niczym w taniej telenoweli: „Dzwonili do mnie z ministerstwa, nie wiedziałem, że pracuje pan też dla Reutera.
Zakazali kontaktów. Powiem jasno: ja mam trzy lata do emerytury” (2000 rok).
Por. także: J. Morawiecki, Dobić końca, „Tygodnik Powszechny”, 16.04.2000, s. 5.

>>

zowana poprzez inne formy przekazu (niekoniecznie dokumentalne)35 bądź – w co wierzy część wizjonerów i znanych
teoretyków medialnych – poprzez nowe formy dziennikarskie i nurt tzw. dziennikarstwa oddolnego (grassroot journa35
Por. J. Morawiecki, Reportaż literacki jako odpowiedź na monopolizację
władzy symbolicznej w Rosji. Analiza na przykładzie tygodnika „Ogoniok” z lat
1995-2002, „Studia i Szkice Slawistyczne”, nr 7, Opole 2006, s. 83-102.

lism)36. W przypadku opisywanej polskiej rzeczywistości nie
ma jednak realnych przesłanek świadczących o budowaniu
silnej alternatywy dla zhierarchizowanego, wąskiego, ale bardzo efektywnego opisu świata, ani nawet dla matryc układanych przez dotychczasowych graczy.

>>

>> 36 Patrz: bogate archiwum zjazdów International Symposium of Online Journalism w Teksasie (online.journalism.utexas.edu).
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Toruńska „GW” o TW
Szara strefa między informacją a manipulacją
Krzysztof Obremski

Najniebezpieczniejsze kłamstwa
to prawdy nieco zniekształcone.
			
G.C. Lichtenberg
Rozliczenie dyktatury jest nakazem moralnym
i zobowiązaniem wobec tysięcy jej ofiar.
			
Antoni Dudek1
Jesień 20081r. na UMK jest gorąca. We wrześniu prof. Aleksander Wolszczan okazuje się współpracownikiem SB, zaś nieco
później fakt swojej współpracy ujawnia prof. Andrzej Kus: też
astronom, dyrektor Centrum Astronomii UMK2. Różni ich ocena własnej przeszłości: pierwszy jakby nie widział problemu
(mówiąc najkrócej: takie były realia PRL), drugi przyznaje się do
błędów, których dziś żałuje. Istotną okolicznością zrozumienia
wagi tych dwóch nazwisk jest fakt, że toruńska astronomia to
– można powiedzieć – wizytówka UMK. Pojawiają się nieuniknione pytania: o motywy współpracy z SB, jej ocenę i o to, kto
jeszcze był współpracownikiem SB. Bodaj najtrudniejsze pytanie brzmi: co dalej? Tym trudniejsze, że wielorakie sytuacje3
Niechaj każdy bada to, co go interesuje. Rozmowa z dr. hab. Antonim Dudkiem, historykiem, „Forum Akademickie” 2007, nr 7-8, s. 84.
>> 2 Gwoli ścisłości i niejako sprawiedliwości, tj. by nie krzywdzić toruńskich
astronomów: to nie jedyne nazwiska TW spośród profesorów UMK. Wcześniej zostali ujawnieni np. prof. Błażej Wierzbowski (prawnik, w okresie między Sierpniem a Grudniem zaangażowany w Solidarność Rolników Indywidualnych) czy prof. Janusz Kryszak (polonista badający literaturę emigracyjną
i członek Komitet Obrony Więzionych za Przekonania Polityczne; on to jest
autorem napisu na okolicznościowej tablicy, która upamiętnia „pałowanie” 3
maja 1982 r. na toruńskim Starym Rynku).
>> 3 Biegunowo: z jednej strony ks. prof. Stanisław Wielgus (który dla kariery
uwarunkowanej wyjazdami do Niemiec podejmuje współpracę z SB), z drugiej Michał Boni (z jego trudnymi w latach osiemdziesiątych sprawami osobistymi). Czy jeden i drugi byli podobnie przyparci do przysłowiowego muru?
– odpowiedź przecząca wynika stąd, że pierwszy jest „aż” księdzem i tym samym awanse mediewisty powinny dlań pozostać co najwyżej umiarkowaną
wartością, drugi zaś osobą świecką i osoby przezeń kochane stają się takim
argumentem dla SB, z którymi jakakolwiek kariera równać się nie może.
>>

1

splatają się z brakiem uregulowań prawych4. W kontekście
prof. Andrzeja Kusa jedno z pytań brzmi: czy pozostanie dyrektorem Centrum Astronomii UMK? On sam oddał się do dyspozycji rektora. Ważną przesłanką odpowiedzi będzie stanowisko
Rady Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki.
Na pierwszej stronie dodatku regionalnego „Gazety Wyborczej Toruń” z 11 grudnia 2008 przeczytałem artykuł opatrzony
tytułem: Naukowcy: popieramy prof. Kusa. Pod tytułem lead: „Toruńscy fizycy i astronomowie stoją murem za prof. Andrzejem
Kusem, który przyznał się do współpracy z SB. Astronoma poparła wczoraj rada wydziału”. Jeszcze niżej znajduję wynik głosowania: za podtrzymaniem rekomendacji dla prof. Andrzeja Kusa
na stanowisku dyrektora Centrum Astronomii UMK głosowało
48 osób, przeciw 7, zaś 6 wstrzymało się od głosowania. Wynik
głosowania został opatrzony komentarzem: „Można powiedzieć,
że wynik głosowania dokładnie odzwierciedla procent zwolenników PiS i Radia Maryja w radzie – skomentował wczoraj z przekąsem jeden z członków rady”. Właśnie te cztery elementy „tytuł
– lead – wynik głosowania – anonimowy komentarz” współtworzą szarą strefę między informacją a manipulacją.
4
„Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktokolwiek traci pracę czy
możliwość rozwoju naukowego w związku z odmową złożenia oświadczenia lustracyjnego. Równocześnie jednak uważam, że pracodawca – w tym
przypadku władze uczelni – powinien mieć prawo (ale już nie obowiązek)
zwalniania tych pracowników, wobec których zostały przedstawione poważne dowody ich współpracy z bezpieką” (Niechaj każdy bada to, co go interesuje, op. cit., s. 84).
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Zważywszy wyniki badań prasoznawczych i płynącą stamtąd wiedzę o tym, jak poważna część czytelników poprzestaje
na tzw. rzuceniu okiem na tytuły, nagłówki i leady5, trudno powstrzymać się przed pytaniem o to, jak wielu czytelników „GW”
poprzestało na lekturze zwanej przeleceniem wzrokiem tego,
co zostało wydrukowane większą czcionką niż tekst główny,
i tym samym pozostało w przekonaniu, że toruńscy astronomowie popierają współpracę ich dyrektora z SB (gwoli ścisłości: wynik głosowania dowodzi jedynie poparcia go tylko jako
dyrektora Centrum Astronomii UMK). Jeśli zaś naukowcy popierają współpracę z SB, to ta – mogą sobie pomyśleć czytelnicy „GW” – niczym nagannym zapewne nie jest...
Czy faktycznie (jak to czytam w leadzie) toruńscy fizycy
i astronomowie stoją murem za prof. Andrzejem Kusem? „Stać,
stanąć jak mur – nieporuszenie; niewzruszenie, nie do przebycia”6. „Stać, stanąć murem za kimś – opowiadać, opowiedzieć
się po czyjejś stronie w sposób zdecydowany, bronić kogoś nieustępliwie”7. Takiego stania murem wynik głosowania nie potwierdza: te 7 głosów przeciw plus 6 głosów wstrzymujących
się to łącznie 13 głosów, one zaś to było nie było jednak mniej
więcej jedna piąta oddanych głosów. W kontekście tych proporcji zwerbalizowane w leadzie twierdzenie: „Toruńscy fizycy
i astronomowie stoją murem za prof. Andrzejem Kusem” uznaję
za nadmierne uogólnienie i jako takie prawdę lekko zniekształconą. Ta zaś jest najniebezpieczniejszym kłamstwem. Ten rzekomy mur jest bowiem dziurawy, wszak głosy przeciwne i wstrzymujące się to mniej więcej jedna piąta jego powierzchni. Jeśli
co piątej cegły brak, wówczas mur jest ażurkowy.
Istotnym faktem byłaby wiadomość, jak głosowali starsi członkowie rady wydziału, tj. ci, którzy byli kolegami z pracy prof. Andrzeja Kusa jeszcze przed 1989 r. i tym samym byli
osobami przynajmniej potencjalnie poszkodowanymi. Podkreślam tryb warunkowy: istotnym faktem byłaby wiadomość.
Wszak tajność głosowania w sprawach personalnych to jedna
5
„Wiadomo, iż bardzo wielu ludzi zapamiętuje trwale jedynie tytuły (treść
artykułu wypada szybciej z pamięci, albo też tytuł potrafi ją skutecznie przesłonić) i tzw. leady [...] Można zatem w tytule, leadzie czy w zapowiedzi [w telewizyjnych dziennikach informacyjnych] zawrzeć treści mylące bądź wręcz
fałszywe po to, by utrwalić taką a nie inną ocenę świadomości odbiorców”
(M. Iłowiecki, Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003, s. 127).
>> 6 S. Skorupka, Słownik frazeologiczny R-Ż, Warszawa 1989, s. 194.
>> 7 Trzytomowy Słownik języka polskiego PWN – wersja elektroniczna.

ze świętości życia uczelni wyższej i o jej jakimkolwiek naruszeniu myśleć nawet nie wolno. Zarazem taż tajność nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności w interpretowaniu wyników
głosowań. Także przez media. Ostatecznie co prawda PRL już
nie ma, ale słowa Stefana Olszowskiego: „Kto ma prasę, ten ma
władzę” zachowały życie po życiu.
Co więcej i co gorsza dla dziennikarskiej rzetelności, wynik
głosowania został opatrzony komentarzem przedstawiciela tylko jednej z dwóch stron. Czytelnik „Gazety Wyborczej” poznaje
bowiem wyłącznie wypowiedź strony zwycięskiej. Powtórzę ją:
„Można powiedzieć, że wynik głosowania dokładnie odzwierciedla procent zwolenników PiS i Radia Maryja w radzie – skomentował wczoraj z przekąsem jeden z członków rady”. Ta anonimowa osoba ma prawo utożsamić ową mniej więcej jedną
piątą rady wydziału z PiS i z Radiem Maryja. Można jednak równie dobrze powiedzieć, że zwycięska większość rady wydziału
kierowała się pragmatycznym dążeniem do ocalenia toruńskiej
astronomii przed instytucjonalnym potwierdzeniem stanu klęski lustracyjnej (złośliwi torunianie twierdzą, że łatwiej powiedzieć, który z astronomów nie był TW, niż ich wymienić)8.
Problem polega na tym, że autor analizowanej publikacji,
Maciej Czarnecki, poprzestał na jednym cytacie osoby anonimowej i ani nie przytoczył głosu nikogo spośród tych kilkunastu członków rady wydziału, którzy nie głosowali za podtrzymaniem rekomendacji dla prof. Andrzeja Kusa, ani sam nie
zdystansował się od utożsamienia ich z PiS i z Radiem Maryja.
Tym samym dziennikarz stał się stroną sporu. Do czego ma prawo – pod jednym warunkiem: że nie zaciera granicy między informacją a komentarzem. Ta granica w artykule została zatarta. To zaś jest złamaniem jednej z podstawowych zasad etyki
dziennikarskiej.
Manipulacją jest między innymi „odwoływanie się do
wartości po to, by wywołać np. pożądane mniemania u odbiorcy, który nie zdaje sobie sprawy z intencjonalności tych
chwytów”9. Tak rzecz się ma w tekście z „GW”: z jednej stro-
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8
Z ustaleń dziennikarza toruńskich „Nowości” Jacka Kiełpińskiego wynika, że w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w liczącym ok. czterdziestu osób środowisku toruńskich astronomów działało przynajmniej ośmiu tajnych współpracowników SB: pięciu dotąd ujawniono, trzej pozostają nieznani
(J. Kiełpiński, Kosmiczny kac astronomów, „Nowości”, 21.11.2008).
>> 9 J. Bralczyk, Manipulacja językowa, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów,
pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2000, s. 244.
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ny naukowcy stoją murem za skruszonym uczonym, którego
sami chcą nadal na stanowisku dyrektora Centrum Astronomii UMK, z drugiej strony zaś PiS i Radio Maryja, których pozycja w oczach czytelników „GW” jest – mówiąc najłagodniej
– denna. Z tekstu wyłania się alternatywa: kto nie jest za zachowaniem przez „samoujawnionego” TW stanowiska dyrektora, ten jest z braćmi Kaczyńskimi i z o. Rydzykiem względnie kto jest z Kaczorami i z moherami, ten nie chce TW na
czele toruńskich astronomów. Tertium, zdawałoby się, non
datur. Tymczasem można być wrogiem „pisiorów” i „radia, które ma ryja” (to taki toruński dowcip językowy), a zarazem nie
chcieć TW jako szefa prestiżowej jednostki toruńskiego uniwersytetu. A nawet nie chcieć, by TW byli pracownikami uniwersytetu (po ujawnieniu agenturalnej przeszłości ks. prof.
Michała Czajkowskiego bp Tadeusz Gocłowski, któremu radiomaryjnych czy pisowskich sympatii przypisać nie można,
publicznie powiedział, że nie wyobraża sobie, aby TW nauczał
studentów).
W analizowanym tekście komentarz do wyniku głosowania niejako rozciąga się między dwiema wypowiedziami: samego prof. Andrzeja Kusa i anonimowego członka rady wydziału. Pierwszy mówi: „Przyznaję: popełniłem błędy, których
dzisiaj żałuję”, drugi (powtórzę): „Można powiedzieć, że wynik głosowania dokładnie odzwierciedla procent zwolenników PiS i Radia Maryja w radzie”. Tym samym zostają zarysowane dwa przeciwne obozy: z jednej strony naukowcy i prof.
Andrzej Kus, z drugiej PiS i Radio Maryja. Takie usytuowanie osób przeciwnych temu, by TW kierował pracą Centrum
Astronomii UMK, jest tym, co Mirosław Karwat zwerbalizował
tytułem swojej książki: O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika (Warszawa 2007). Faktycznie, zacytowana w „GW” anonimowa wypowiedź nie dotyczy meritum (czy TW powinien kierować Centrum Astronomii UMK?),
natomiast jest dyskredytacją tych, którzy głosowali przeciw
bądź wstrzymali się od głosu. Innymi słowy: dyskredytacją
tych, którzy jedynie anonimowym (!) pojedynczym głosem,
ale zwielokrotnionym publikacją na łamach „GW”, zostają utożsamieni z religijnością wymierającą w trybie dosłownie naturalnym i z partią, która po przegranych wyborach nie
może się pozbierać. Ten anonimowy komentarz (z którym –
można odnieść wrażenie – autor tekstu i tym samym redakcja

„GW” zgadzają się, gdyż w tekście artykułu żadnego votum separatum wobec niego nie znajduję) rysuje wyrazistą opozycję
„oni” i „my”. „Oni” to partia przegranych i skompromitowanych
koalicją z LPR i Samoobroną plus tzw. Kościół toruński z jego
anachroniczną pobożnością i przynajmniej dyskusyjnymi interesami ojca dyrektora. „My” zaś, zwycięzcy głosowania, jesteśmy – na zasadzie prawa przeciwieństwa – bliscy zwycięskiej PO (chociaż ta nie ukrywa, że ma problem z problemem
TW) i Kościołowi łagiewnickiemu z bpem Stanisławem Dziwiszem, a wraz z nim Janowi Pawłowi II. Tak więc – czytelniku
„GW” – uważaj: jeśli jesteś przeciwko TW na stanowisku dyrektora Centrum Astronomii UMK, wówczas jesteś i przeciw
PO, i przeciw samemu Papieżowi. To wszystko jest piękną
technicznie dyskredytacją przeciwnika.
Czy analizowany tekst „GW” faktycznie jest manipulacją?
Istotną częścią odpowiedzi pozostaje świadomość autora tegoż tekstu. Problem polega na tym, że „manipulacja jest bardziej przewrotna [niż kłamstwo]: temu, kto manipuluje, nigdy
nie można ostatecznie zarzucić manipulacji – zawsze może
utrzymywać, że to, co robi, robi w dobrej wierze”10. Otóż kilka
dni po opublikowaniu analizowanego tu tekstu wysłałem do
toruńskiej redakcji „GW” ostry protest przeciwko zrównaniu
z „pisiorami” i „moherami” tych wszystkich, którzy uważają, że
TW nie powinien kierować Centrum Astronomii UMK. Redakcja tekst odrzuciła jako dyktowany emocjami i zawierający inwektywy (fakt: dwukrotnie użyłem obraźliwego dla „GW” słowa
„Wybiórcza”). Wysłałem więc wersję łagodniejszą – ta również
nie została opublikowana, jednak otrzymałem zaproszenie do
rozmowy w toruńskiej redakcji. Z tego zaproszenia nie skorzystałem – ja nie przekonałbym ich, a oni mnie. Jedyny sposób, by dowieść, że ów grudniowy tekst jest sprzeczny z etyką
dziennikarską i sytuuje się w szarej strefie między informacją
a manipulacją, to napisać tę analizę, którą teraz Czytelnik trzyma w ręku.
Zarazem nie wykluczam, że być może o TW powinni wypowiadać się jedynie ci, którzy mimo „propozycji” współpracy
z SB nie podjęli jej. Ja takiej propozycji nie miałem, nawet nie
byłem jakkolwiek represjonowany (jeśli nie liczyć uderzenia
pałką dnia 3 maja 1982 i skutecznej ucieczki przed pościgiem
milicjantów). Dlaczego więc zabieram głos? – Ponieważ prze>>

10

Ibidem, s. 245.
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czytałem coś, co w kontekście etyki dziennikarskiej powinno
zostać ocenione jako szara strefa między informacją a manipulacją. Ta ostatnia zaś pozostaje czymś „przewrotnym”:
Nieostrość pojęcia manipulacji wiąże się przede wszystkim
z tym, że trudno ją stwierdzić ostatecznie i autorytatywnie.
Samo pojęcie bywa często wiązane z zachowaniami ludzi
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tak intencjonalnie, że w wielu wypadkach także oskarżeniu
o manipulację można przypisać charakter manipulacyjny11.

Dlatego sporu o analizowany tekst toruńskiego wydania „GW”
niepodobna definitywnie zakończyć dopóty, dopóki jedna ze
stron nie przyzna się do manipulacji...
>>

11

Ibidem, s. 249.
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Październik 1956 jako konstrukt literaturoznawczy
Katarzyna Krajewska

Konstrukty „października 1956”, „roku 1956” czy „odwilży” są –
w rozumieniu konstruktywistyczno-systemowej teorii kultury i komunikacji Michaela Fleischera1 – symbolami dyskursowymi wchodzącymi w skład dyskursu literaturoznawczego,
a konkretnie – historycznoliterackiego. Interesująca wydaje się
przede wszystkim funkcja tych konstruktów w owym dyskursie. Zanim jednak przejdziemy do zasadniczych rozważań na
ten temat, warto zdefiniować kluczowe pojęcia, które będą się
tu pojawiać.
Dyskurs w rozumieniu Fleischera jest systemowym repertuarem znaków oraz organizujących go reguł i norm danej formacji kulturowej. System ten decyduje o specyfice tej formacji, zapewnia jej spójność i koherencję oraz, co dla nas ważne, kreuje
kulturową rzeczywistość danej grupy. Mówiąc „rzeczywistość
kulturowa”, mam na myśli Fleischerowską „drugą rzeczywistość”,
czyli taką, która opiera się na komunikacji, jest tworzona przez
znaki (pojęcia znak używa się tu w rozumieniu Peirce’a) i wytwarza znaczenia. „Druga rzeczywistość” nie istnieje poza komunikacją, inaczej niż realność fizykalna, obiektywna (w sensie realizmu
hipotetycznego), do której zresztą – w myśl teorii konstruktywizmu2 – nie posiadamy kognitywnego dostępu.
Por. M. Fleischer, Teoria kultury i komunikacji. Systemowe i ewolucyjne
podstawy, Wrocław 2002.
>> 2 Konstruktywizm, w jego nieradykalnej wersji, jest epistemologiczną podbudową systemowej teorii kultury i komunikacji; por. E. Jantsch, Erkenntnistheoretische Aspekte der Selbstorganisation natürlicher Systeme, [w:]
S.J. Schmidt (Hrsg.), Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt/M.
1987; H.R. Maturana, F.J. Varela, Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens, Bern–München–Wien 1987; S.J. Schmidt, Der
Radikale Konstruktivismus: Ein neues Paradigma im interdisziplinären Diskurs,
[w:] S.J. Schmidt (Hrsg.), Der Diskurs..., op. cit.; N. Luhmann, Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt bleibende Realität, [w:] idem,
Soziologische Aufklärung, Bd. 5: Konstruktivistische Perspektiven, Opladen 1990;
M. Fleischer, Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie,
Wrocław 2005.
>>

1

Dla naszych badań teoria ta jest relewantna o tyle, o ile
dotyczy dyskursu historycznego; w tym punkcie jest zresztą
zbieżna m.in. z „konstruktywizmem retorycznym” Haydena
White’a (historyk nie bada przeszłości, ale interpretuje teksty,
które o niej opowiadają) i teorią dyskursu historii Rolanda Barthes’a (dyskurs historyczny nie śledzi realności, a tylko nadaje
jej znaczenie).
Kiedy zatem określam „październik 1956” mianem konstruktu literaturoznawczego, nie znaczy to oczywiście, że października 1956 nie było; co więcej, w żaden sposób nie podejmuję tu
kwestii jego statusu ontologicznego. Zajmuje mnie wyłącznie to,
jak wydarzenia październikowe były i są reprezentowane znakowo w rzeczywistości kulturowej oraz za pomocą jakich środków
konstruuje się ich znaczenie. Innymi słowy, interesuje mnie nie
sam październik, ale konstrukt Października, symbol dyskursowy.
Gdy w analizie dyskursu historycznoliterackiego z perspektywy komunikacyjnej mówimy o „symbolach dyskursowych”,
mamy na myśli symbol nie w znaczeniu literaturoznawczym,
ale semiotycznym; przez symbol rozumiemy zatem określony
znak językowy lub kombinację znaków, których interpretant
znaczeniowy jest konstruowany w danym dyskursie i od tego
dyskursu zależny.
Interesująca wydaje się przede wszystkim funkcja tych symboli w dyskursie, a zatem: jakie obszary pojęciowe te konstrukty obsługują, po co – i w jaki sposób – się je do tekstów
historycznoliterackich wprowadza, w jakim kontekście są
umieszczane, wreszcie – czy odgrywają one również jakąś rolę
na poziomie socjalnym.
Materiał do analizy owego dyskursu stanowią teksty historycznoliterackie, w których interesujące nas symbole się pojawiają, a zatem nie tylko te dotyczące bezpośrednio października 1956 czy odwilży, ale i takie, w których traktuje się je np.
jako punkty odniesienia.
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Chodzi tu wciąż ogólnie o dyskurs historycznoliteracki, a nie
strukturalistyczny, feministyczny, hermeneutyczny, które funkcjonują w obrębie dyskursu literaturoznawczego i teoretycznie
– również historycznoliterackiego. Okazuje się jednak, że dyskurs polskich historyków literatury, a w każdym razie tych, którzy na przestrzeni półwiecza podejmowali temat Października,
nie nosi na tyle wyraźnych znamion wspomnianych dyskursów, by można było je w nim wyodrębnić. Dyskurs historycznoliteracki warto tu zatem potraktować jako swoisty interdyskurs literaturoznawstwa, płaszczyznę porozumienia, dzięki
istnieniu której można mówić o tych samych zjawiskach i mówi
się – jak się przekonamy – w podobny sposób. Nie znaczy to, że
nie było w nim nigdy wewnętrznych rozłamów – do tego jednak przejdziemy nieco później.
Przystępując do analizy dyskursu pod kątem interesujących
nas symboli, w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie: czy każde pojawienie się określeń „październik 1956”, „odwilż”, „rok 1956” świadczy o obecności symbolu dyskursowego?
Oczywiście nie. Dla przykładu w sformułowaniu „październikowe plenum KC PZPR” nie ma takiego symbolu; semantyka października nie została tu bowiem ukształtowana w dyskursie literaturoznawczym. „Październikowe plenum” znaczy w tym
przypadku po prostu „plenum odbywające się w miesiącu październiku”. Natomiast w sformułowaniach „październikowa literatura”, „październikowy ruch kulturalny i społeczny” określenie „październikowy” semantycznie wykracza poza miesiąc
październik i odnosi się do października jako pewnego okresu
w historii literatury. To zaś specyficzne znaczenie zostało skonstruowane w konkretnym dyskursie. Takie rozróżnienie interdyskursowego znaku i symbolu dyskursowego jest wyraźnie widoczne w wielu wypowiedziach. Oto przykład:
Istnieje prawdopodobieństwo, że przełomowy dla literatury
polskiej rok 1956 rozpoczął się w grudniu 19553.

Znaczenie pierwotne, interdyskursowe, zostało tu rozszerzone.
„Rok 1956” funkcjonuje wprawdzie jako jednostka czasu, ale
czasu dłuższego niż rok. Natomiast w zdaniu:
3
J. Kisielowa, „Wróżby z przelotnych obłoków”. Wokół „Prapremiery pięciu
poetów”, [w:] W. Wójcik (red.), Przełomy: Rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej, Katowice 1996, s. 77.
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Gomułka potężną erupcję Października zaczął likwidować –
jak wspomniano – już w październiku 19564.

znaczenie uległo przeniesieniu. „Październik 1956” oznacza
już nie tyle jednostkę czasu, ile proces, który osiągnął w tymże
miesiącu swoją kulminację, natomiast jego faktyczny początek
i koniec wykraczają poza ramy czasowe wytyczone przez znaczenie pierwotne. Jeżeli oderwać się na chwilę od perspektywy
komunikacyjnej i spojrzeć na symbole dyskursowe z punktu
widzenia retoryki, zauważyć można, że są one niemal zawsze
tropami, ponieważ w ich definicję wpisana jest zmiana znaczenia. Tropy te jednak, zarówno metafory, jak i metonimie, opierają się na związkach podobieństwa czy przyległości, które
można uchwycić jedynie znając ich dyskursowy kontekst. Nie
jest to zależność obiektywna i dostrzegalna bez kompetencji
historycznej i kulturowej, jak w przypadku metafor poetyckich
czy potocznych, które funkcjonują w interdyskursie.
Powszechnie stosowanym zabiegiem w historii literatury
lat pięćdziesiątych jest jej symboliczna periodyzacja na okres
przed- i popaździernikowy, widoczna na przykład w określeniach „gorące miesiące przedpaździernikowe”5, „pierwsze miesiące popaździernikowe”6. Nie tylko czas ulega temu podziałowi, ale również zjawiska kulturalne i sama kultura. Pisze się
zatem o „przedpaździernikowych dyskusjach”7, „popaździernikowej kulturze polskiej”8, „popaździernikowej sztuce”9 czy „popaździernikowym ZLP”10. „Przedpaździernikowe” znaczy tu tyle,
co „sprzed przełomu, należące do poprzedniej epoki”, natomiast
„popaździernikowe” – „noszące znamiona nowej epoki”. W ten
sam sposób dokonuje się periodyzacji dorobku literackiego połowy lat pięćdziesiątych. Mamy więc „październikową i popaździernikową literaturę rozrachunkową”11, „popaździernikową
4
T. Kisielewski, Październik 1956 – punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne, Warszawa 2001, s. 42.
>> 5 T. Burek, Zapomniana literatura polskiego Października, [w:] idem, Żadnych marzeń, Warszawa 1989, s. 62.
>> 6 K. Woźniakowski, Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją. Związek Literatów Polskich w latach 1949-1959, Kraków 1990, s. 110.
>> 7 J. Smulski, Od Szczecina do... Października. Studia o literaturze polskiej lat
pięćdziesiątych, Toruń 2002, s. 186.
>> 8 T. Kisielewski, op. cit., s. 65.
>> 9 A. Werner, Polskie, arcypolskie..., Londyn 1987, s. 9.
>> 10 J. Prokop, Wyobraźnia pod nadzorem, Kraków 1994, s. 51.
>> 11 J. Smulski, op. cit., s. 187.

>>

literaturę realizmu antysocjalistycznego”12 czy po prostu „literaturę powstającą po Październiku 1956”13. Przedmiot periodyzacji okazuje się czasem zaskakujący; wyróżnia się bowiem nawet
„Gomułkę popaździernikowego”, który jednakowoż „pozostał
w istocie Gomułką z pierwszych lat powojennych”14.
Swoją literaturę ma nie tylko październik, ale także odwilż.
Pisze się zatem o „literaturze i publicystyce «odwilżowej»”15,
o tekstach „przedodwilżowych”16 i „odwilżowych”17. Określenie „odwilżowy” zaczęło funkcjonować w dyskursie – co prawda w dyskursie emigracji – dosyć wcześnie. W kwietniu 1955
ukazał się polski przekład Odwilży Erenburga, natomiast w listopadzie tego roku na łamach paryskiej „Kultury” pojawiło się
sformułowanie: „odwilżowe w formie, stalinowskie w treści”18
w odniesieniu do opowiadania Nim będzie zapomniany Kazimierza Brandysa. Jerzy Smulski określił później cechy charakterystyczne formy „odwilżowej”, odbiegającej od standardów
kompozycyjnych i wzorców narracyjnych propagowanych
przez socrealizm (były to m.in. amorficzna konstrukcja, aliteracka narracja, zatarcie więzi przyczynowo-skutkowych między wydarzeniami)19.
Takie periodyzacje dorobku literackiego, których kryterium
stanowią wydarzenia historyczne, pełnią w dyskursie ważną
funkcję, a mianowicie – ukierunkowują w pewien sposób interpretację tego dorobku i ograniczają możliwość przypadkowych,
„samotnych” interpretacji danego utworu. Dzięki temu w dyskursie nie mamy do czynienia z niezorganizowaną grupą osobnych dzieł z lat 1951-1952, ale z „literaturą przedodwilżową”.
Periodyzacja w dyskursie historycznoliterackim (jak zresztą
we wszystkich dyskursach historycznych) jest zawsze symboliczna, jako że czas ma charakter ciągły i niepodzielny. Nie wszystkie
jednak wydarzenia mogą stać się kamieniami milowymi historii. Tymczasem fakty same w sobie nie posiadają cech, które pozwalałyby wybrać je spośród wielu innych i uznać za przełomoIbidem, s. 195.
L. Szaruga, Literatura i życie. Ważniejsze wątki dyskusji literackich 19391989, Lublin 2001, s. 83.
>> 14 T. Kisielewski, op. cit., s. 50.
>> 15 J. Smulski, op. cit., s. 179.
>> 16 Ibidem, s. 160 (chodzi o Nim będzie zapomniany Brandysa, 1955).
>> 17 Ibidem, s. 204 (chodzi o Złotego lisa Andrzejewskiego).
>> 18 Cz. Miłosz, Refleksje o środowisku zamkniętym, „Kultura” (Paryż) 1955, nr
11, s. 28 (chodzi o Nim będzie zapomniany).
>> 19 Za: J. Smulski, op. cit., s. 160-162.
>>
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>>
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we. Momenty przełomu wyznaczają historycy z perspektywy lat,
biorąc pod uwagę nie tyle same wydarzenia (czy raczej teksty,
które je opisują), ile ich kontekst, a przede wszystkim – następstwa. Spójrzmy teraz, w jaki sposób konstytuuje się znaczenie
października jako momentu przełomowego.
około 1956 roku zdarzyło się coś, co można określić mianem
Wielkiego Przełomu. Wedle opinii umiarkowanych mamy
tu do czynienia z przełomem neoawangardowym, wedle
opinii radykalnych – z przełomem postmodernistycznym.
W obydwu wypadkach: ze zwycięstwem literatury suwerennej nad zniewoloną20.
„Październik”, a więc rok 1956, „odwilż” i kres – przynajmniej
na gruncie polskim – socrealistycznej doktryny21.
rok 1956 [...] otwierał nowy rozdział literatury22
Wydarzenia Października 1956 r. [...] otworzyły okres, który
odczuwamy jako czasy literackiej współczesności23.

Październik jest tu semantyzowany jako: 1. przełom; 2. koniec „starego”; 3. początek „nowego”. Przełom ten jest przy tym
obdarzany wyraźnym kwantyfikatorem pozytywnym: określenia takie jak „zwycięstwo literatury suwerennej nad zniewoloną” czy „zdobycze Października”24 nie pozostawiają wątpliwości,
że zachodzi zmiana na lepsze. Podobnie jest w przypadku semantyzacji października jako początku „odnowy”, „odrodzenia”.
Pochylmy się nad przykładami:
atmosfera odrodzenia ogarnęła całe życie kulturalne25
nastroje kontestacyjne i przemiany w duchu Odnowy26
M. Kisiel, Dialektyka przełomu 1955-1959 w literaturze polskiej, [w:]
W. Wójcik (red.), Przełomy, op. cit., s. 53.
>> 21 J. Smulski, op. cit., s. 7.
>> 22 T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia, Kraków
2004, s. 154.
>> 23 Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975, Warszawa 1997, s. 7.
>> 24 T. Kisielewski, op. cit., s. 6.
>> 25 Z. Jarosiński, op. cit., s. 158
>> 26 T. Kisielewski, op. cit., s. 39.
>>
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odnowicielski ferment w kulturze27

Metafora „fermentu” pojawia się równie często („ferment, który ogarnia umysły w połowie lat pięćdziesiątych”28, „ferment literacki”29).
Symbole „październik” czy „rok 1956” z interpretantem znaczeniowym „przełom” pojawiają się oczywiście również bez
kwantyfikatora wartościującego. Oto przykładowe cytaty:
Przełom październikowy objął lata 1955-195930
cezura roku 195631
po przełomie październikowym32
przełomowy rok 195633

W niektórych przypadkach interpretant, który określiłam skrótowo jako „początek «nowego»”, jest przyznawany nie październikowi, ale jego „klęsce”.
Nie październik, jak się najczęściej pisze, ale właśnie klęska
Październikowych nadziei jest początkiem współczesnej literatury polskiej34.
kolebką Marca była klęska Października35.

zwycięstwo. To doskonały argument przemawiający za tym,
że znaczenie wydarzeń październikowych dla historii literatury jest niepodważalne, nawet jeżeli okres względnej wolności,
któremu dał początek, trwał krótko.
Konstrukt przełomu pełni tu bardzo ważną funkcję dla stabilizacji dyskursu. Ponieważ jednak formacje kulturowe manifestują się wyłącznie poprzez dyskurs, ustabilizowanie dyskursu powoduje również stabilizację danej grupy, która jest celem samym
w sobie. Z perspektywy systemowej teorii kultury i komunikacji
historycy literatury stanowią formację kulturową, a konkretnie
– „subkulturę” w rozumieniu Fleischera, czyli zbiór grup kulturowych, generowanych jako system przez jeden katalog norm, reguł i zachowań (komunikacyjnych). Skoro zatem historycy literatury za swój przedmiot badań uznają – przynajmniej od czasu
przełomu strukturalistycznego – proces historycznoliteracki, a za
jeden z ważniejszych celów – charakterystykę etapów tego procesu, to semantyzowanie etapu, który jest przedmiotem badań
danego historyka, jako „ważnego”, „przełomowego”, „fenomenu”,
podkreślanie jego znaczenia dla całej dyscypliny pomaga w uprawomocnieniu tegoż przedmiotu, a co za tym idzie – podkreśleniu
wagi samych badań (i badacza przy okazji). Który historyk literatury przyznałby, że zajmuje się epizodami pozbawionymi znaczenia? Tę samą funkcję – nadania wysokiej rangi wydarzeniom,
które są przedmiotem badań – pełnią w dyskursie również konstrukty pokoleń, w tym – „pokolenia 1956” („pokolenia «Współczesności»”). Widać to na przykładzie choćby takiej wypowiedzi:

W retoryce taka konstrukcja argumentacyjna zalicza się do figur myśli. Klęska października nie poszła na marne, była ofiarą, którą trzeba było ponieść, by w przyszłości odnieść większe
Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm, Warszawa 1999, s. 163.
W. Maciąg, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1992, s. 267.
>> 29 T. Drewnowski, op. cit., s. 147.
>> 30 T. Kisielewski, op. cit., s. 13.
>> 31 Ibidem, s. 7.
>> 32 P. Majerski, Sytuacja futuryzmu polskiego po przełomie październikowym,
[w:] W. Wójcik (red.), Przełomy, op. cit., s. 55.
>> 33 R. Matuszewski, Literatura polska 1939-1991, Warszawa 1992, s. 82.
>> 34 Z. Jarosiński, op. cit., s. 164.
>> 35 Zdanie wypowiedziane na kolokwium Towarzystwa Kursów Naukowych 17 lutego 1981 w Warszawie, za: T. Burek, Pamiątki marcowe, [w:] idem,
Żadnych marzeń, op. cit., s. 67.
>>
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zdarzenia 1956 stały się ośrodkiem krystalizacyjnym świadomości pokoleniowej36

Funkcje, jakie pełnią w dyskursie konstrukty pokoleń, są bardzo ciekawym zagadnieniem, trzeba by mu jednak poświęcić
osobny tekst.
Symbolika „przełomu” towarzyszy „październikowi 1956”
w niemal wszystkich pracach literaturoznawczych, często jednak możemy trafić na ten sam znak z innym interpretantem.
Październik 1956 r. – to równocześnie rewolucja i powstanie
polskie – pierwsze po zdruzgotaniu woli odzyskania niepodległości Polski po wojnie – inne, bo pokojowe, niż rewolucja
>>

36

Wielopolski, Młoda proza polska przełomu 1956, Wrocław 1987, s. 6.

i powstanie węgierskie, ale równie intensywne, burzliwe, wyzwalające jednych i odmieniające drugich ludzi37.
rewolucja polskiej prawdy. Rewolucja obywateli – przeciw
niepraworządnej władzy. Rewolucja ludzi pracy – przeciw
gwałtom zadanym ekonomice. Rewolucja wrażliwości i wyobraźni – przeciw gwałtowi zadanemu słowom. Rewolucja
młodzieży – przeciw uniformistycznej ideologii. Rewolucja
wierzącego ludu – przeciw Antychrystowi. Rewolucja intelektualistów – przeciw fetyszom złej wiary. [...] Rewolucja
wolności wreszcie38.

Określenie „rewolucja prawdy”39 pojawia się w dyskursie często,
podobnie jak „rewolucja 1956 roku”40. Powszechne są również
sformułowania semantycznie pokrewne „rewolucji” i „powstaniu”,
jak na przykład „wybuch Października”41, „cztery dni, które wstrząsnęły Polską”42, „krucjata antystalinowska i bitwa o Październik”43
czy „Październik jako prawie że klasyczny przewrót pałacowy”44.
O ile w przypadku semantyzacji października jako „przełomu” nie było to tak wyraźne, o tyle w powyższych wypowiedziach widać wyraźną narratywizację już nie tyle dyskursu, ile
faktów, o których się mówi. Mogło to być spowodowane, by
zacytować White’a, „uniwersalną potrzebą nie tylko opowiadania, lecz także nadawania samym zdarzeniom cech narracyjności”, jednakże z punktu widzenia naszej teorii bardziej istotna
niż przyczyna jest funkcja, jaką ta narratywizacja pełni w dyskursie. Narracja zawsze odwołuje się do wyobraźni odbiorcy,
konstrukt narracyjny wydaje się zatem żywszy, bardziej realny niż zwykły trop. Nie tylko konstrukty narracyjne, ale wszystkie symbole dyskursowe, odwołują się – poprzez swoją metaforyczną sugestywność – raczej do imaginacji odbiorcy i jego
emocji niż na przykład zdolności logicznego wnioskowania.
Symbole często bazują na określonych topikach semantycznych. Widać to wyraźnie w przypadku sformułowań takich jak
T. Kisielewski, op. cit., s. 6.
T. Burek, Zapomniana..., op. cit., s. 50.
>> 39 T. Kisielewski, op. cit., s. 17.
>> 40 S. Bratkowski, [wstęp do:] A. Klominek, Życie w „Przekroju”, Warszawa
1995, s. 5.
>> 41 T. Kisielewski, op. cit., s. 6.
>> 42 T. Burek, Zapomniana..., op. cit., s. 58.
>> 43 Ibidem, s. 47.
>> 44 Ibidem, s. 50.
>>
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„przejawy «burzy i naporu» tamtych lat”45 czy „polski Październik”46. Najlepszym przykładem jest jednak sama „odwilż”. Można się bowiem zastanawiać, czy symbol ten przyjąłby się w dyskursie tak szybko, gdyby nie automatyczne asocjacje z „pryskają
nieczułe lody” i Przedwiośniem. Nie bez znaczenia jest również
fakt jego funkcjonowania w latach wcześniejszych – z podobnym interpretantem, choć zupełnie innym przedmiotem47.
Utrwalona w świadomości kolektywnej silna symbolika „odwilży” dostarcza historykom pretekstu do już nie tyle konstruowania nowych znaczeń, ile manipulowania tym, które jest.
Manipulacja ta ma w niektórych przypadkach wyraźny aspekt
ludyczny. Mówi się więc o „pękaniu lodów”48, „opublikowanych
na fali «odwilży» utworach”49, a nawet „praźródłach Odwilży”50.
Przyznaje się także, że „po «odwilży» przychodziły raz po raz
przymrozki”51. Interdyskursowy interpretant odwilży, który, jak
wspomnieliśmy, jest bazą dla tworzenia nowych znaczeń, zawiera w sobie ruch i zmianę, doskonale zatem poddaje się narratywizacji. Oto przykłady:
Po śmierci Stalina 5 marca 1953 powolna odwilż doprowadzi do głębokich pęknięć lodowej budowli52.
Z wielkiej, burzliwej rzeki dążeń zbiorowych, z wezbranej
nadziei ludu, z kipiącej w dziesiątkach, w setkach uchwał
i rezolucji nowej myśli politycznej, z odwagi i rozumu, z gorączkowej aktywności i ze słów obalających zaporę cenzury,
z poezji nie kłamiącej i krwi robotniczej, z tego wszystkiego
co płynęło, szło naprzód, przybierając nazwy „odwilży”, „polskiej wiosny”, „polskiego Października”, zostaje [...] nikły ślad53.
J. Prokop, op. cit., s. 51.
T. Burek, Zapomniana..., op. cit., s. 46.
>> 47 W wierszu o Bolesławie Bierucie Antoniego Słonimskiego (1952) możemy znaleźć sformułowanie: „jeszcze błota i śniegi, ale już mrozy nie wrócą”.
„Błota” są tu efektem odwilży, wywołanej przez „ciepły wiatr Wschodu”; przeszłe „mrozy” zaś odnoszą się do Polski przedwojennej. Jak pisze Zdzisław Łapiński, „w literaturze naszego obozu dobrze znana jest metafora odwilży.
Nadawano jej różne znaczenia i odnoszono do różnych okresów”; Z. Łapiński,
Jak współżyć z socrealizmem, Londyn 1988, s. 90.
>> 48 J. Smulski, op. cit., s. 179.
>> 49 Ibidem, s. 188.
>> 50 T. Kisielewski, op. cit., s. 31.
>> 51 W. Wójcik, Słowo wstępne, [w:] idem (red.), Przełomy, op. cit., s. 10.
>> 52 J. Prokop, op. cit., s. 51.
>> 53 T. Burek, op. cit., s. 50.
>>
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Symbole „przedwiośnia” czy „wiosny” są w dyskursie rzadko realizowane bezpośrednio i jednostkowo, jeżeli jednak podda
się analizie większy fragment tekstu i potraktuje go jako całość, znajdziemy tę symbolikę, tyle że w pewien sposób ukrytą, wplecioną w tok narracji. Dowiemy się zatem, że „wyraźna
zmiana klimatu literackiego”54 po październiku zapoczątkowała okres „bujnego rozkwitu twórczości poetyckiej”55, która „rozwijała się szybko, interesująco i w różnych kierunkach”56. Nastąpiła „obfitość zjawisk poetyckich”57 i „ożywienie środowisk
regionalnych”58. Wszystko uległo „oczyszczeniu z ewentualnych
zafałszowań”59. Najbardziej nośna znaczeniowo wydaje się metafora „zmiany klimatu”, która powtarza się w różnych tekstach
(„klimat panujący tuż po 1956 roku”60, „nowy klimat, jaki dał się
zauważyć w poezji”61).
Konstrukty października i odwilży występują często razem,
są semantyzowane jako część jednego procesu (dlatego też
uczyniłam je wspólnym przedmiotem badań, nie poprzestając
na jednym z nich), przy czym zwykle, choć wcale nie zawsze,
październik jest tu konsekwencją odwilży. Zdarza się jednak
również, że symbole te są łączone w jeden konstrukt. Daje to
zwykle ciekawe efekty. Oto one:
na fali Października62
na fali Odnowy i Października 195663
nawet w popaździernikowej „odwilży”64
zanim nastąpiła wiosna (nietypowa, bo pojawiła się w pamiętnym październiku 1956 roku)65
M. Stępień, A. Wilkoń (red.), Historia literatury polskiej w zarysie, Warszawa 1987, s. 222.
>> 55 Ibidem, s. 245.
>> 56 Ibidem.
>> 57 Ibidem, s. 247.
>> 58 Ibidem, s. 233.
>> 59 Ibidem, s. 241.
>> 60 S. Stabro, Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2000, s. 50.
>> 61 R. Matuszewski, op. cit., s. 86.
>> 62 T. Kisielewski, op. cit., s. 46.
>> 63 Ibidem, s. 21.
>> 64 L. Szaruga, Samotnik z Wałbrzycha, „Kultura” (Paryż) 2000, nr 4, s. 132.
>> 65 W. Wójcik, „Wiklina” zwiastująca wiosnę. Krótki szkic o Staffie, [w:] idem
(red.), Przełomy, op. cit., s. 91.
>>
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potężna erupcja Października66
burzliwy czas Odwilży67

Jeżeli powtórnie damy się skusić perspektywie retorycznej, takie konstrukcje będziemy musieli zaliczyć do katachrez. Na powyższych przykładach widać jednak wyraźnie, jak nowe znaczenie symboli jest konstruowane w konkretnym dyskursie. Po
pewnym czasie, kiedy wyczerpuje się repertuar niewykorzystanych znaczeń, zamiast stosować symbole na zasadzie kalk,
tworzy się nowe figury poprzez kombinację starych.
Przyglądam się wciąż dyskursowi historycznoliterackiemu w ujęciu synchronicznym, wspomniałam też na początku, że w takim przekroju nie widać wertykalnego zróżnicowania, śladów modyfikacji przez inne literaturoznawcze dyskursy.
Jednakże nie sposób już dłużej pomijać faktu, że dyskurs ów
podlegał zmianom diachronicznym, które są widoczne nawet
w jego wycinkach, skupionych wokół „października” i „odwilży”.
Nie ma tu miejsca na szczegółowy opis tych różnic, powiem
tylko o pewnym rozłamie, który zarysował się najwyraźniej.
Jest on związany nie tyle ze sposobem mówienia o październiku, ile z obecnością – lub nieobecnością – tego symbolu
w dyskursie. Jeszcze w 1965 roku w niektórych tekstach literaturoznawczych poświęconych literaturze lat pięćdziesiątych
o „przełomie październikowym” czy „odwilży” w ogóle się nie
wspomina. Owszem, zauważa się „zmianę”, która zaszła po
1956 roku i polegała m.in. na większej liberalizacji życia kulturalnego, jest ona jednak interpretowana zgoła nie jako „odrodzenie” czy „odnowa”. Oto przykłady:
Te propozycje [chodzi o tzw. „obce poetyki” – KK] niezgodne
są z doświadczeniami naszego kraju. [...] Formuła prozy parabolicznej, uniwersalnej i ahistorycznej, rozmija się z historycznymi doświadczeniami społeczeństwa, które otrząsnęło
się z zacofania i tworzy warunki rzeczywistego człowieczeństwa dla milionów, w 1939 r. jeszcze pariasów68.
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T. Kisielewski, op. cit., s. 42.
Ibidem, s. 18
>> 68 S. Żółkiewski, Polska proza, poezja i dramat po wojnie, [w:] A. Brodzka, Z.
Żabicki (red.), Literatura Polski Ludowej, Warszawa 1965, s. 24.
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W tym nurcie dyskursu, jeżeli w ogóle zauważa się jakikolwiek
„przełom” w połowie lat pięćdziesiątych, dotyczy on czegoś zupełnie innego, a mianowicie – modernizacji, wysokiego stopnia uprzemysłowienia i urbanizacji osiągniętego około 1955
roku (wszystko w tekście poświęconym literaturze). Zdarza
się, że w tekstach tego okresu – których autorzy patrzą wszak
na rok 1956 z perspektywy już prawie dziesięciolecia – nie ma
mowy o jakimkolwiek przełomie w poezji, nie zauważa się niektórych debiutantów. W części przypadków jest to oczywiście
kwestia cenzury; pytanie – w ilu? Dlaczego bowiem w tym samym tomie możemy znaleźć dwa teksty poświęcone powojennej poezji, z których jeden zawiera konstrukt roku 1956 jako
przełomu, drugi zaś go nie zawiera? Poprzez takie lekceważenie, lub przeciwnie – podkreślanie, znaczenia Października dokonuje się manifestacji przynależności do jednego lub drugiego nurtu dyskursu, a co za tym idzie – do określonej formacji.
Stosowanie – lub nie – symboli sprzyjało w latach powojennych szybkiej identyfikacji tego, kto ich używa. Dla zamanifestowania przynależności nie wystarczyło jednak zastosować
symbol – należało go użyć w określonym znaczeniu. Znaczenie można ewentualnie poszerzać, natomiast wyraźna zmiana znaczenia, a zwłaszcza – kwantyfikatora wartościującego
– oznacza wyłamanie się z zasad dyskursu i jest w określony
sposób sankcjonowana. Spotkało to autora następujących
wypowiedzi:
Smutną porą jest odwilż. Dokoła robi się miękko i wilgotno. Wszyscy taplają się w Zupie Powszechnej. Pisarze opukują trwożliwie swoje kilkuletnie trudy, bojąc się o ich długowieczność69.
Oto nadszedł czas Wielkich Torsji70.

Oburzenie było spore, zaatakowano również redakcję periodyku, w którym teksty się ukazywały, sugerując jej, uwaga, „upolitycznienie”. Dowodzi to, że sposób semantyzowania symboli
bywał utożsamiany z deklaracją przynależności ideologicznej.
69
L. Flaszen, Odwilż, pozory, rzeczywistość, [w:] idem, Cyrograf, Kraków
1996, s. 268-269.
>> 70 L. Flaszen, O trudnym kunszcie womitowania, [w:] idem, Cyrograf, op. cit.,
s. 285.
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Zdarzało się to zresztą nie tylko w pierwszym dziesięcioleciu
po przełomie, ale – jak zaraz zobaczymy – do całkiem niedawna. Przytaczam wypowiedź historyka literatury, pochodzącą
z pracy, która ukazała się w 1994 roku:
Jerzy Putrament tom swoich wspomnień poświęcony Październikowi’56 przemianował z Przełomu na Poślizg, dając
tym samym wyraz wątpliwości, czy o jakimś rzeczywistym
przełomie może być mowa. [...] Może z punktu widzenia
uprzywilejowanego działacza zmieniło się niewiele, gdyż
jemu dotychczas i tak było wedle potrzeb, ale dla reszty
obywateli w tym właściwie momencie nastąpił koniec wojny. [...] Przełom był niewątpliwy [...]71.

Symbole dyskursowe pełnią w dyskursie historycznoliterackim
kilka ważnych funkcji. O większości była już mowa, wspomnijmy na koniec jeszcze o kilku. Stanowią one o odrębności i specyfice dyskursu. Każdy z dyskursów ma bowiem swoje własne
symbole, które nie występują w innych sposobach komunikowania. Jeżeli chce się o nich mówić, trzeba albo przejść na inny
dyskurs, albo „pożyczyć” znak i skonstruować mu nowe znaczenie. To powszechna praktyka, zauważalna zwłaszcza w momencie, kiedy tworzy się nowy dyskurs. Jeżeli chodzi o funkcje
socjalne – według kryterium symboli dokonuje się identyfikacji czyichś działań dyskursowych na zasadzie przyporządkowania „swój” i obcy”.
Reguły stosowania i wartościowania symboli są ustalane
w praktyce, a potem konwencjonalizowane, ich użycie niezgodnie z zasadami bywa sankcjonowane. W taki sposób konwencjonalizują się rytuały dyskursu, dokonuje się jego instytucjonalizacja. Symbole po ustaleniu zakresu znaczenia
zaczynają być stosowane w formie gotowej, czasami po prostu
jako kalki, są również tekstualizowane w formie narracji symbolicznych.
Symbole pomagają także w ekonomizowaniu komunikacji;
dzięki swojemu emblematycznemu charakterowi i koncentracji znaczenia zastępują eksplanacyjne ciągi, jakie musiałyby się
zamiast nich pojawiać. W ten sposób, niejako przy okazji, redukują kompleksowość rzeczywistości, do jakiej się pozornie odnoszą.
>>
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P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, t. 3, Warszawa 1994, s. 6.
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Diarysta po drugiej stronie lustra
Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz

Dziennik jest zawsze swego rodzaju zwierciadłem. Aby się
w nim przejrzeć, diarysta musi najpierw z różnorodnej materii swego życia (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego) wyodrębnić to, co chce zobaczyć. Potem zaś starannie dobrać słowa, bo to one stanowić będą tkankę świata „po
drugiej stronie lustra”. Nic nie dzieje się zatem automatycznie, a na piszącym – przynajmniej częściowo – spoczywa odpowiedzialność kreatora. Ważne, by miał świadomość wynikających z tej sytuacji ograniczeń i możliwości; jak też tego,
że rozróżnienie jednych i drugich nie jest wcale rzeczą oczywistą. Bo jak wartościować nieuniknioną niewierność wykreowanego słowami odbicia? Czy tylko jako ułomność, której
przekroczenie jest dla piszącego niemożliwe? Diaryście wolno przecież potraktować ją jak sprzymierzeńca i pogodzić się
z tym, że pracuje nie tyle nad odzwierciedleniem, ile nad interpretacją własnego bytu, której dokonywać będzie choćby
za pomocą akcentów czy przemilczeń. Tak czy inaczej, przeprowadzać ją powinien starannie, bo jego tekstowe odbicie przetrwa dłużej niż parę chwil. A to oznacza, iż po latach
spojrzawszy na swe dzieło, ma szansę zobaczyć siebie zastygłego w myślach, emocjach i szeroko pojętych kontekstach,
jakie sam zdecydował się w tamtym czasie utrwalić. Wybory
piszącego dokonywane na bieżąco (gdy notuje, czyta, redaguje zapiski) są bowiem zarazem dyspozycjami wydawanymi
pamięci. Diarysta żyje niejako w dwóch przestrzeniach, które tylko w pewnym stopniu są dwoma stronami lustra. Rzeczywistość nazwana i utrwalona w tekście podlega przecież
modyfikacji dzięki sprawczej mocy słowa. W wyniku tego staje się w pewien sposób obszarem autonomicznym, gdzie autor dziennika ma szansę pisać siebie w sposób trochę inny
niż ten, w którym pisze go świat; co nie jest równoznaczne –
i trzeba to podkreślić – z jakkolwiek pojmowaną nieuczciwością intelektualną.

Jednym z twórców, który, jak się zdaje, dostrzegał korzyści
płynące ze specyfiki diarystycznego lustra, był Andrzej Bobkowski.
Przypomnijmy. Autor Szkiców piórkiem wraz z żoną przyjechał do Paryża w marcu 1939 roku. Miał wtedy 26 lat. Wcześniej ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1936) i zadebiutował humoreską w piśmie „Tempo dnia”
(1933). W stolicy Francji miał odbyć praktykę przed objęciem
posady w przedstawicielstwie Polskiego Eksportu Żelaza w Buenos Aires. W pierwszym tygodniu wojny zgłosił się do wojska,
lecz do armii nigdy go nie przyjęto. Powodem były sanacyjne
koneksje (jego ojciec był generałem, a stryj wiceministrem komunikacji w rządzie Felicjana Sławoja-Składkowskiego), niemiłe nowym polskim władzom. Kiedy skończyło się wsparcie finansowe ze strony rodziny, próbował utrzymać siebie i żonę,
zakładając pralnię dla uchodźców. Był w niej jedynym pracownikiem, co przypłacił reumatyzmem, na który cierpiał przez
resztę życia. Od lutego 1940 roku zaczął pracować we francuskiej fabryce zbrojeniowej w Chatillon pod Paryżem. Początkowo jako robotnik, później – urzędnik, zajmujący się polskimi uchodźcami, będącymi pracownikami tejże fabryki. Opieka
nad nimi była zajęciem odpowiedzialnym i niebezpiecznym;
obejmowała wizyty w niemieckich urzędach i w gestapo. Bobkowski współpracował z francuskim ruchem oporu; wiadomo
również, że uratował co najmniej kilkunastu Żydów. Po wojnie,
głęboko rozczarowany Europą, wyjechał z żoną do Gwatemali, gdzie zajął się zawodowo modelarstwem. Zmarł na skutek
choroby nowotworowej w 1961 roku. Był prozaikiem, eseistą, świetnym epistolografem. Za dzieło jego życia uważa się
dzienniki zatytułowane Szkice piórkiem. Francja 1940-1944.
Warto dostrzec, że losy Bobkowskiego noszą niewątpliwie
znamiona tragizmu, mimo iż trudno byłoby uznać, że w owej
epoce spotkało pisarza najgorsze z możliwych. W kontekście
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realnej biografii autora Szkiców zaskakujące jest to, do jakiego stopnia jego francuskie dzienniki są projekcją świadomości
człowieka szczęśliwego. Wyraźnie widać, iż piszący dawał sobie
wewnętrzne przyzwolenie na ten stan ducha, a nawet uważał
go za rodzaj antidotum na Historię. Dzięki temu diariusz stał
się swoistym dziennikiem oporu wobec niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, lustrem odbijającym dobre – mimo
wszystko – życie.
Dziennikowe zapisy otwiera data 20 maja 1940 roku. Niedługo potem rozpoczęła się ewakuacja mężczyzn ze stolicy
Francji, zarządzona przez tamtejsze władze. Bobkowski wyjechał na Południe, skąd przez kilka tygodni wracał do Paryża rowerem. W trakcie tej podróży zanotował:
„Chłód wody podziałał na mnie jak przejechanie ręką po całej klawiaturze fortepianu. Zapełniam się tonami i półtonami,
barwię się. Wyśnił mi się sen o morzach południowych Londona i Maughama. Nurkuję. Woda jest zielonkawa. Odwracam się
na wznak i jadę wolno w górę, jak cichy lift. Na którymś piętrze mijam zawieszoną w szmaragdzie różową meduzę. A potem znowu słońce”1.
Nie jest to jedyny utrzymany w tym tonie fragment Szkiców.
Autor pisał o gorących wieczorach, smaku winogron, czekolady i papierosów; jak też o tym, że chciałby „wygrać siebie dla
siebie” albo zamieszkać w Nicei, wśród książek, by „życie i los
wystrychnąć na dudka”. Zdarzały mu się chwile zachwytu, upojenia, momenty odczuwania rzeczywistości wszystkimi zmysłami. Skrzętnie je utrwalał – były wszak filarami jego strategii
przetrwania.
„Znowu nic nie myślałem – jadłem winogrona. – cieszył się
20 sierpnia 1940 roku – Czułem tylko, jak intensywność życia
wzmogła się we mnie do ostateczności. Czułem swoją młodość, przeżyłem ją w tych kilku chwilach tak, że krew powinna była mi trysnąć ze wszystkich por i pomieszać się z sokiem
z winogron. Złapałem życie, na moment, ale wyraźnie. To było
wspaniałe” (t. 1, s. 68).
Diaryście udawało się odczuwać swoiste poszerzenie świadomości samego siebie, nauczył się żyć w filozoficznym teraz,
wiedząc, iż jutra może nie być. W wyniku pisarskich decyzji te
1
A. Bobkowski, Szkice piórkiem. Francja 1940-1944, Paryż 1957, t. 1, s. 57.
Przywołane poniżej fragmenty, opatrzone numerem tomu i strony, pochodzą
z tego samego wydania.
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właśnie pozytywne nastawienia i emocje miały się znaleźć na
priorytetowym miejscu w dzienniku. W kwietniu 1943 roku autor Szkiców zapisał:
„Lemoniada, kawałek czekolady, papieros i słoneczna cisza.
Są to te chwile, które chowam w sobie na zawsze, które zbieram
i gromadzę na później, wpłacam na rachunek bieżący wzruszeń.
Potem mogę nagle usiąść, zamknąć oczy i wypisać szybko czek,
przeżywając je z taką samą intensywnością. Całe południe Francji mam w ten sposób wpłacone. Gdy tylko zechcę, czuję upalne
wieczory, oddycham morzem i piaskiem” (t. 2, s. 253).
Pamięć bywa zawodna, dziennik zaś miał za zadanie być
jej gwarantem. I znowu – lustrem, w którym autor chciał oglądać siebie szczęśliwego. Któregoś dnia, jeszcze na Południu,
napisał przecież, iż dzięki temu, że żyje intensywnie, „nie będzie miał nigdy wyrzutów sumienia, że nie docenił młodych
lat”. Głębokie nieszczęście jest bowiem przegraną z losem i z
Historią. Stanowi zatem, w optyce diarysty, powód do wstydu,
do gorzkiej autorefleksji. Człowiek ma wszak we władzy jakąś
część swego istnienia i powinien zadbać o nią, choćby w odruchu buntu wobec tego, co go przytłacza czy udręcza. Odszukanie w sobie i w świecie autonomicznej przestrzeni konsolacji jest niczym innym jak tylko owocem konsekwentnie
podejmowanych w tym kierunku działań. Ich trwałym śladem
może stać się dziennikowy zapis. Pozwala on upewnić się, że
nic nie zostało zaniedbane, że każda dobra chwila była dostrzeżona, przeżyta, zapamiętana. Nadaje jej rangę, pewien
status, by nie znikła w otchłani koszmaru – nieusuwalnym wojennym kontekście, w jakim, wbrew wszystkiemu, trwała. Chęć
sakralizowania dobrych momentów wynikała u Bobkowskiego
z głębokiej świadomości faktu, iż Historia nieodwołalnie zdeterminowała zewnętrzny bieg jego życia. Ten wewnętrzny musiał być przeto możliwie od niej niezależny. 28 listopada 1940
roku, w Paryżu, zanotował:
„Rozumiem: barbarzyństwo budzi strach, strach pobudza
barbarzyństwo. Niemcy nie muszą niczego organizować, do niczego zmuszać; oni STRASZĄ. Reszta robi się sama. Pod wpływem strachu wali się w mgnieniu oka wszystko. Czuję, że gdybym się bał, runąłbym sam przed sobą. I dlatego NIE CHCĘ się
bać” (t. 1, s. 208).
Nie dać się zastraszyć, to znaczy – na przykład – nie werbalizować makabry, nie sankcjonować jej istnienia słowami. Prze-

ciwnie – rzucić wyzwanie losowi i utrwalać, w głowie i na papierze, przede wszystkim chwile szczęśliwe. By tak powiedzieć
– autorsko rozkładać akcenty. Nie jest to jednak łatwe.
„Przejeżdżam koło Komedii Francuskiej i wpadam do Luwru – pisał diarysta 15 listopada 1940 roku. – Powoli rozjaśnia
się. Czasem koło łuku Carroussel maszeruje odział żołnierzy ze
śpiewem. W świeżym powietrzu poranku, niemieckie słowa
pieśni płyną daleko, obijają się o skrzydła Luwru i giną wśród
nagich drzew Tuilleries. Jest w tym coś tak smutnego i nieprawdopodobnego, że miałbym ochotę zejść z roweru, chodzić na czworakach i wyć jak pies” (t. 1, s. 202).
Bobkowski upokorzenie Paryża, miejsca, które oswoił intelektualnie i emocjonalnie, odbierał „całym sobą”. Jego odpowiedzią na upadek miasta było, jak zostało już powiedziane,
uparte poszukiwanie pocieszenia. Jeśli działania konsolacyjne
przynosiły oczekiwany skutek, odbierał to jako osobiste zwycięstwo nad okupacyjnym koszmarem. Z dziennika dowiedzieć się
można, że aby odnaleźć radość i spokój, namiętnie czytał książki, słuchał muzyki, chodził do teatru, rozmawiał z ludźmi. Świadectwem ważnych „triumfów” są też zapisy, w których nie wahał
się przyznać, że dobre wino czy znośne jedzenie pomagały mu
przetrwać nie tylko fizycznie, ale i duchowo. („Dopiero po naleśnikach z mąki gryczanej z konfiturą – 2 franki sztuka – humor
mi się poprawił” – zanotował na przykład). Diariuszowe zapisy,
ich treść i charakter, będą zatem w dużej mierze konsekwencją
postanowienia autora, by nie ulegać lękowi. Jeśli nawet odnotowywał w nich wędrówki po merostwach, wizyty w prefekturze policji czy ministerstwie pracy, to już nie podkreślał, że były
to działania związane ze strachem, zmęczeniem, bólem żołądka. Jeżeli pisał o lęku – to krótko i wprost. Taki też charakter
mają jego uwagi o zimnie (wiecznym strapieniu w niedogrzanych, wynajmowanych pokoikach) czy niedożywieniu („Nieraz
zdycham z głodu dosłownie” – stwierdził w październiku 1941
roku). Po wkroczeniu wojsk amerykańskich do Paryża diarysta
umieścił w dzienniku zdanie, które potwierdza ponad wszelką
wątpliwość, iż w wyniku autorskich decyzji zaistniało pęknięcie między życiem a tekstem. „Myślę nagle, że tej nocy nie grozi
mi już żadna rewizja, żadne niespodziewane pukanie do pokoju, żadne...” – cieszył się wtedy. O obecności w swoim dotychczasowym życiu tego rodzaju zagrożeń napisał wówczas po
raz pierwszy i miało to miejsce dopiero w ostatnim fragmencie

Szkiców. Zaś na utrwalenie chwil kontemplacji pejzażu, radości, bezcennego „nie-myślenia” zawsze znajdował w notatkach
miejsce. Wynikało to z przekonania, iż świadome doświadczanie owych momentów niwelowało w pewnym stopniu upokorzenie, jakie niesie ze sobą lęk. By rzucić wyzwanie rzeczywistości i przeżywać swoje życie niejako „pomimo” Historii, trzeba
wykonać niemałą pracę. Szkice będą kroniką, a zarazem symbolem, ukierunkowanego w ten sposób kilkuletniego wysiłku autora. Ślad wynikłego stąd zmęczenia zawiera zapis z dnia 18 listopada 1941 roku, w którym Bobkowski stwierdził:
„Dopiero w tej chwili odczułem może po raz pierwszy naszą
samotność, obcość otoczenia i te już niemal trzy lata życia zupełnie innego, w którym wiele uczuć uległo zmatowieniu pod
wpływem ciągłego «nie dać się»” (t. 1, s. 277).
W dzienniku pojawia się, choć postawione nie wprost, pytanie o kształt pamięci i nasz na niego wpływ. Bobkowski chciał
zapamiętać swoje życie jako takie, które warte było przeżycia.
Zależało mu na tym, by jego sposobu dotykania, przeżywania,
smakowania codzienności nie warunkowały okoliczności historyczne. Z drugiej strony był pewnie świadomy, iż to właśnie
one intensyfikowały odczucia, poprzez podanie w wątpliwość
zaistnienia jutra. Dodatkowym kontekstem rozważań o tych
uwarunkowaniach może być koncepcja, znanego Bobkowskiemu, Maksa Schelera, który pogoń za przyjemnością interpretował jako wyraz głębokiej nieszczęśliwości człowieka:
„Kiedy bowiem człowiek jest niezaspokojony w głębszej
warstwie swojego bytu – pisał – wtedy jego dążenie nastawia
się na poniekąd zastąpienie owego nieprzyjemnego stanu intencją dążenia do przyjemności, i to do przyjemności w warstwie aktualnie bardziej peryferycznej, tzn. zarazem tej warstwie, w której łatwiej wywołać uczucia”2.
Dodać jednak należy, iż, jak się zdaje, Bobkowski nie ulegał
temu dążeniu automatycznie czy bezrefleksyjnie. Traktował je
raczej jako swoisty przepis na rozpacz. By tak powiedzieć – każda metoda, pozwalająca „nie dać się”, była dla diarysty warta
wypróbowania. Historia narzuciła mu nową tożsamość – stał
się nagle mieszkańcem okupowanego miasta, synem podbitego narodu, bez jasno zarysowanej przyszłości, co zmieniało
go, w pewnym sensie, w człowieka przegranego. Na to jednak
M. Scheler, O człowieku i sprawach ludzkich, przeł. A.W., „Znak” 1975, nr 2,
s.224-225.
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nie było w nim przyzwolenia. Nieszczęście było w jego optyce swoistą antynomią wolności. Bezwarunkowe przyjęcie narzuconego przez los cierpienia byłoby zgodą na ograniczenie,
na bezwolność (czy też, przede wszystkim, na bez-WOLNOŚĆ).
Zatem diarysta konsekwentnie podejmował próby wypracowania sobie indywidualnej strategii przetrwania. Wobec tych
ustaleń jak deklaracja zwycięstwa brzmi (nieodosobniony
w swej poetyce) wpis z 1 września 1941 roku:
„Udało się, jak dotąd, udało się przetrwać. Miałem dotąd
szczęście. Wstyd mi, ale pomimo wszystko, co nas dotąd spotkało, jeszcze nigdy w życiu nie czułem się tak szczęśliwy jak
przez te lata, nawet te dwa lata wojny. Jeszcze nigdy w życiu
nie czułem się tak dobrze. Piszę to w pełni władz umysłowych
i nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Ale czuję to i nic na to
nie poradzę. Może jestem w tej chwili jedynym okazem tego
rodzaju. Pochłania mnie życie, to wspaniałe soczyste życie, ten
Paryż czasów wojny, każdy dzień” (t. 1, s. 252-253).
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Diarysta mówił wyraźnie, choć w nieco prowokacyjnej formie: „bywałem szczęśliwy”, a to oznacza, iż udało mu się, jak
dotąd, przetrwać na własnych warunkach. Jeśli zatem diariusz
Andrzeja Bobkowskiego jest lustrem, to na pewno swoistym,
trochę magicznym. Zamierzona niewierność tego dziennikowego zwierciadła wynikła z przekonania piszącego, iż warto chwytać się wszelkich sposobów, by wygrać bój z Historią.
Stawką było wszak prawo do szczęśliwego, możliwie niezredukowanego i wielowymiarowego, bycia – wbrew wszystkiemu. Bobkowski starał się zatem tak pisać, aby pewne obszary
okupacyjnej rzeczywistości zaistnieć mogły w podwójnym wymiarze – realnym i tekstowym – inne zaś uległy unicestwieniu
dzięki zbawiennej mocy przemilczenia. Nie może być tu jednak mowy o żadnego rodzaju przekłamaniu czy intelektualnym oszustwie. Odrobina zwierciadlanej magii miała jedynie
za zadanie upewnić diarystę, że były to lata niestracone i w jakiś sposób szczęśliwe.

„Cztery tysiące guzików”
Wilno 1812 – ekshumacja
Paweł Nowaczek

Spodziewacie się może, że wam teraz powiem coś o sobie – ale nie, to
przechodzi moje siły. Węzeł splątany z tysiąca nitek cierpienia i boleści
rośnie, rośnie przede mną, jak widmo maligny, ile razy chcę wątek uchwycić
– każde szarpnięcie boli aż w sercu. I na cóż zresztą tych wspomnień?
Strumyk zamącony przy źródle płynie mętny aż do ujścia w inny strumień,
w inne życie.
Aleksander Fredro, Trzy po trzy
Ludzie wśród pochodu zaczynali się chwiać, potem zataczać jak pijani
dopóki nie padli na ziemię – a gdy padli, byli już zgubieni bez ratunku.
Najprzykrzejszym był widok nóg, u których często ciało z palców odpadało
skutkiem odmrożenia.
Henryk Brandt, Moja służba w Legii Nadwiślańskiej
– wspomnienia z Hiszpanii oraz Rosji 1807-1812

Prolog
Pada denerwujący śnieg. A raczej śnieg z deszczem. Podróż
z Wrocławia do Wilna pociągiem zajęła nam około dwudziestu godzin. Wrocław – Warszawa – Trakiszki – Szestokai – Wilno. Później szukanie wolnej kwatery, co, zważywszy na rozpoczynający się jarmark św. Kazimierza, nie było łatwe. Nocleg
w ośmioosobowym pokoju. Ja i przyjaciel – reszta to członkowie młodzieżowej drużyny sportowej. Noc okropna. Trener
chrapał tak strasznie, że obudziłby martwego. Nie przypuszczałem, że za dwa dni tego typu porównania już mnie nie będą
śmieszyć. W końcu pojawiło się słońce – poranne przeglądnięcie dokumentów i jesteśmy gotowi.
Po miesiącach zdobywania papierów, wymianie korespondencji dostaliśmy wreszcie pozwolenie na oglądnięcie zbiorów
archeologicznych z 1812 roku należących do Muzeum Wileńskiego. Kolekcja ta nie jest udostępniana publicznie. Bo i po
co? Kogo ciekawią znaleziska z masowych grobów, które pozostały jako jedyna pamiątka z „owego roku”, o którym pisał tak

wzniośle Mickiewicz. Oczywiście pozostała jeszcze poezja, kilka mundurów w muzeach, pamiętniki. Fakt. Jednak jak poznać
tych, którzy nie mieli okazji pozostawić wspomnień ani mundurów dla muzeów?
Akt I
Zimno. Tak proste słowo. Można napisać milion słów na temat
tego okropnego dnia. Jednak właśnie to słowo zawiera w sobie wszystko, co wydarzyło się wtedy. Stało się ono motorem
wszystkiego i ono właśnie to wszystko zakończyło.
Mróz i dziesiątki tysięcy ludzi przed bramami Wilna. Za nimi
setki tysięcy Rosjan. Każdy z nich walczył o następny krok. Byle
do przodu. Ku czemu szli? Cel był tak odległy, że nikt o nim nie
myślał. Byle iść.
Wilno jest miastem położonym na wzgórzach. Tak jak Rzym.
I też włoski był wstęp do tej mroźnej opery, która miała przez
następne dni rozbrzmiewać śmiertelnymi taktami. W okolicy
miasta, na traktach, ludzie znajdowali pięknie opalonych ne-
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trudno nazwać ich wojskiem. Wyglądali jak dziwaczne kukiełki – na wychudłych szkapach, na wozach lub pieszo – dobijali
się do pierwszego napotkanego domu. Żądali jedzenia, często
płacili złotem przekraczającym dziesiątki razy wartość usługi.
Skąd się oni wzięli?

apolitańskich lansjerów1. Przez ostatnie dni tańczyli oni z wileńskimi damami, aby dzień później leżeć zamarznięci w swoich karmazynowych pelerynach. Cesarz odjechał, znacząc swój
szlak ciałami polsko-włoskiej eskorty.
Minus trzydzieści siedem i pół stopnia. Wilno żyło spokojnie. Jeszcze przed kilkoma dniami świętowano rocznicę koronacji Napoleona – odbyły się bale, dwadzieścia jeden dział
dało na vivat... Ratusz miejski wybudowany w rzymskim stylu ciągle udekorowany inicjałami Cesarza2. Wspominają o tym
pamiętnikarze. Szczegół ten umknął jednak Jonasowi Damelisowi przy tworzeniu litografii z Wilna roku 1812. A przecież żył
tam w owych latach. Może był to jeden z tych szczegółów, który bardziej czułe jednostki wyrzucają z pamięci?
Nagle walenie w drzwi. Zwyczajowo wilnianie przy każdym
domu wieszali tabliczki z imieniem i nazwiskiem właściciela3.
Aby znajomy gość mógł trafić. Tych gości nikt się jednak nie
spodziewał. Przez ostatnie trzy dni coraz więcej dziwnych grup
i grupek pojawiało się w Wilnie.
Na pierwszy rzut oka niełatwo powiedzieć, kim oni byli.
Choć czasami widać garstki po dwadzieścia-trzydzieści osób,
>>
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A. Zamoyski, 1812. Wojna z Rosją, Kraków 2007, s. 498.
P. Britten Austin, 1812. Wielki odwrót, Gdańsk 2005, s. 555.
A. Białkowski, Wspomnienia starego żołnierza, Gdynia 2003, s. 177.

Ze szczytu wzgórz niewiele widać poza masą ludzi idących ku
miastu. Nie tylko odległość i wciąż grabiący tę upiorną bandę
Kozacy byli utrapieniem. Każdy walczył z niewidzialną ścianą
mrozu. Przy oddychaniu rosła ona przed ich twarzami. Szkliła
się, zamieniając w tysiące ostrych fragmentów lodu, które raniły twarz co krok4. „Powietrze – jak mówi Pułkownik Grois, bohater wspomnień Adama Zamoyskiego – było gęste od drobnych cząsteczek lodu, które błyszczały w słońcu, ale przecinały
do krwi nasze twarze, gdy podnosił się wiatr, wiejący na szczęście dość rzadko”5.
Oczy sklejały się przy mruganiu. Co chwila ktoś zwalniał, aby
opuszkami palców rozmrozić złączone powieki6. Czasami przystawał. Siadał. Przecież tak będzie wygodniej. Tylko na minutę.
Pół minuty. A może położyć się i już nigdy nie wstać? Życie to
dość uczciwa cena za minutę snu w grudniu 1812 roku.
Wszystko to wyglądało z daleka pięknie – na swój dziwny
sposób. Prawie bezwietrzny dzień z czarownym słońcem. Ono
zdawało się jednak generować tego dnia tylko zimno. Za plecami maszerujących – połacie białego puchu po horyzont. Za
horyzontem – piękna czerwona łuna promieni odbitych od
białego bezkresnego morza7. I błękitne niebo8.
Kiedyś wraz z kolegą maszerowaliśmy w mundurach Artylerii Pieszej Księstwa Warszawskiego po lesie. Był mróz. Niewielki
– może 2-3 stopnie. Na stopach mieliśmy kopie napoleońskich
butów – ten sam wzór, brak podziału na lewy i prawy, podkute metalowymi ćwiekami. Wbrew pozorom były dość wygodne, miały jednak jedną zasadniczą wadę. Ćwieki bardzo mocno
przewodzą zimno, które zdaje się bezpośrednio promieniować
w nasze stopy. Dlatego też byłem ciekaw, czy oryginalne buty
z 1812 były takie same. Kiedy więc przyszło mi oglądać jeden
P. Britten Austin, op. cit., s. 554.
A. Zamoyski, op. cit., s. 498.
>> 6 A. Caulaincourt, Wspomnienia z wyprawy na Moskwę 1812 r., Gdańsk
2006, s. 341.
>> 7 J. Walter, The Diary of a Napoleonic Foot Soldier, Gloucestershire 1997, s. 90.
>> 8 A. Zamoyski, op. cit., s. 492.
>>
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but z masowej wileńskiej mogiły, okazało się, że tak, z tą jedynie różnicą, że ich batai (jak nazywał je Litwin) miały większe
ćwieki...
Wokół cisza. Tylko jęki konających, chrzęst śniegu pod obmarzłymi stopami i czasami kilka ostatnich słów w dziesiątkach różnych języków. A przed nimi Wilno. Może Bóg tego dnia miał
poczucie humoru? Tłum – bo nie sposób nazwać ich wojskiem
– musiał wyglądać jak postacie z dziwnego snu.
Część szła jak dzieci. Śnieg i słońce sprawiały, że białka oczu
zaczynały czerwienić się i puchnąć9. Przez to zapadali na światłowstręt, a później na śnieżną ślepotę. Tracili wzrok, więc
zmuszeni byli łączyć się w grupy. Trzymając się za ręce, ciągnęli się za sankami zdobytymi przez szczęśliwców podczas odwrotu.
I ta galeria martwych ludzkich rzeźb10 – część dalej z tornistrami, jakby chwilę przed wymarszem11, część na kolanach,
Ibidem.
H. Brandt, Moja służba w Legii Nadwiślańskiej – wspomnienia z Hiszpanii
oraz Rosji 1807-1812, Gdynia 2002, s. 253.
>> 11 Ibidem, s. 250.
>>

9

>>
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inni leżeli, jeszcze inni oparci o resztki muszkietów. Otaczali
w bezruchu samotne pnie, płoty, wypalone ogniska12. „Można
sobie wyobrazić nasze zdumienie – pisał Henryk Brandt – kiedy zobaczyliśmy, że ów mniemany parkan był stosem leżących
jeden na drugim trupów tych, którzy nas poprzedzili na tym biwaku, a teraz wydawali się wałem śnieżnym [...]”13. Zamarznięci
jak szklane postacie – niektórzy z uśmiechami na twarzy, jeszcze inni ze wstęgami zamarzniętej krwi, która przed śmiercią
wypływa z nosa, z ust, z uszu14. Niektórzy wyciągają ku przechodzącym zlodowaciałe, trupie ręce15, z których odchodzą
fragmenty ciała16. Tamci nie widzieli jednak już niczego. Tylko
iść. Iść do Wilna.
Swoim dziwacznym ubiorem i zachowaniem budzili częstokroć śmiech i pogardę17. No bo jak tu się nie śmiać? Pułki uciekinierów z domu wariatów – ubrani w surowe końskie lub wołowe skóry18, często otuleni kobiercami, czasami kościelnymi
ornatami, deliami. Długie brody pełne były pcheł, których już
nikt nie starał się usunąć19. Bermyce obwinięte były szmatami,
czaka, niedźwiedzie czapy, kołpaki huzarskie – w połączeniu
ze spódnicami, szerokimi spodniami, tysiącami wzorów mundurów wyglądać mogły jak kostiumy w pochodzie szaleńców.
Wszystko to przypalone żarem z setek ognisk, które co wieczór
rozjaśniały horyzont. A może to szły te słynne smorgońskie
niedźwiedzie, które według Woltera obok księży tylko w Polsce
edukowano? „Nieodżałowaną dla rozweselenia serc ludzkich,
jak i dla rozpamiętywania o marnościach świata jest to stratą,
że w owych czasach fotografia znaną jeszcze nie była – pisał
o tym dziwowisku naoczny świadek Marcin Smarzewski. – Cóż
A. Zamoyski, op. cit., s. 494.
H. Brandt, op. cit., s. 253.
>> 14 Ibidem, s. 253.
>> 15 Ibidem.
>> 16 Ibidem, s. 255.
>> 17 J. Grabowski, Dał nam przykład Bonaparte. Wspomnienia i relacje żołnierzy polskich 1796-1815, t. 1, wybór, komentarz i przypisy R. Bielecki, oprac. A.T.
Tyszko, Kraków 1984, s. 6-10.
>> 18 M. Smarzewski, Pamiętnik 1809-1831, Wrocław–Warszawa–Kraków, Wrocław 1962, s. 74.
>> 19 Pamiętniki z czasów Księstwa Warszawskiego czyli niezwykłe przygody
wojenne dwóch oficerów napoleońskich – Janta Konstantyn, Zabielski Tadeusz
(ca 1780-ca 1830), opracował, wstępem, przypisami i indeksami opatrzył B.
Szyndler, Częstochowa 2001, s. 166.
>>
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to za komiczny byłby został dla potomności pomnik znikomości rzeczy ludzkich [...]”20.
Gdzieniegdzie wlokła się wychudła szkapa, ciągnąc jaszcze z konającymi rannymi. Proszą oni tylko o dobicie. Może po
śmierci jest ciepło? A życie za ciepło to nie taki zły interes.
Akt II
„Kiedy manewrujesz, kiedy strzelasz, kiedy jesteś aktywnie
zaangażowany, skrupuły znikają; dym, grzmienie dział, krzyki walczących zarażają wszystkich i nie masz czasu myśleć
o sobie. Ale gdy jesteś zmuszony stać w szeregu bez strzelania, wystawiony na ogień nieprzyjaciela, deszcz pocisków nie
jest ci zbyt miły. Są jednak ludzie, którzy posiedli niewyobrażalną siłę psychiki i ze spokojną twarzą stawią czoła największemu zagrożeniu [...]. Widziałem niesamowite zachowanie
Generała Dorsenna. Pod ogniem pocisków stał na czele pułku, odwrócony plecami do przeciwnika, który dziesiątkował
jego linie. Krzyczał: «zewrzeć szyki!», nie odwracając się nawet. W innych okolicznościach próbowałem powtórzyć jego
zachowanie i również odwrócić się plecami do przeciwnika.
Jednak nigdy nie udało mi się pozostać w tej pozycji. Ciekawość zwyciężała – zawsze musiałem spojrzeć, skąd nadchodzą pociski”21.
M. Smarzewski, op. cit., s. 74.
Military Life under Napoleon, The Memoirs of Captain Elezear Blaze, Chicago 1995, s. 127 (tłumaczenie własne).
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Biurko całkiem zawalone stertami książek, artykułów, opracowań. Ciężko się w tym wszystkim połapać. Setki stron –
niektóre pisane na gorąco, inne po wielu latach. Stukając
w klawiaturę i składając tę mozaikę ze wspomnień uczestników, notatek z mojej podróży, zdjęć i rycin, czuję się w pewien
sposób winny. Owszem – sam chodziłem w ramach rekonstrukcji w mundurze napoleońskim, używałem tego samego
sprzętu, marzłem, maszerowałem dziesiątki kilometrów. Jednak to była tylko zabawa i choć w słowach żołnierzy Wielkiej
Armii odnajduję trochę analogii z moimi doświadczeniami, to
jednak teraz wydają mi się one czymś nieskończenie mizernym.
Świadomość ta na krótką chwilę odebrała mi odwagę. Wiem
– trzymałem świadectwa tych tragedii w ręku, przeglądałem
pamiętniki, listy, wspomnienia – chodziłem tymi samymi ulicami. Wszystko, co piszę, ma potwierdzenie w źródłach.
Może to niepokój przed opisywaniem bezsensu tego, co
wtedy się wydarzyło, i zwierzęcy strach przed obcowaniem
ze świadectwami tych, którym się nie udało? Inaczej trzyma
się w ręku oryginalną rogatywkę, którą żołnierz oddał do muzeum. Inaczej trzyma się czako tego, który nie miał takiej okazji. Choć obie osoby jednakowo nie żyją.
Akt III
Wilno – choć dość duże – wydawało się miniaturowym wiaderkiem, do którego los zechciał przelać tysiące litrów wody. Tłum
nie miał końca i wolnym strumieniem wpływał na ulice miasta.
Ten dziwaczny, acz spokojny, pochód od czasu do czasu przerywały nagłe napady szału. Niespodziewany ruch, tumult, chaos.
Nienawiść? Rozpacz? Chyba nie. Po prostu, tak jak pies zaczyna kąsać, gdy nadepnie mu się na ogon, tak działo się
i tutaj. Każdy metr marszu naginał ludzki charakter. Większość
tego napięcia nie wytrzymywała.
Raptem w małej grupce szarych postaci jedna oddaliła się
na bok i zaczęła ściągać spodnie. Spod okopconego szarego
płaszcza widać było resztki bieli wirtemberskiego munduru.
Nawet tutaj biologia nie wybaczała.
Nagle z grupy „martwych” z pobliskiego ogniska wyrywa się,
jak wystrzelona z procy, ciemna postać. Wyraźnie widać jej poparzone nogi, które trzymała za blisko ognia przez całą noc.

Rzuca się ku Wirtemberczykowi. Szarpie go za nogawki, próbując wyrwać mu spodnie. Spodnie to ciepło. Ciepło to życie. Nie
dało się zdejmować ubrania z martwych, bo te całkiem były zamarznięte.
Wywiązuje się krótka walka. Szarpanie i raczej ryk niż krzyki.
Szybko jednak potężne kopnięcie podkutego buta Niemca ją
kończy. Widmo pada obok ogniska. Pewnie już nigdy nie wstanie.
O podobnych zajściach wspomina napoleoński piechur –
Jakob Walter: „Było losem setek osób, że gdy przystanęli i usiedli, czy to za potrzebą, czy tak po prostu, szybko zrywano
z nich ubranie – wtedy nie mogli się bronić i umierali zamarznięci”22.
Byle iść. Ku Wilnu. Na horyzoncie widać było płonące budynki. Wiejskie chaty, stodoły, ogniska. Stróżki dymu szybowały
w czyste niebo. Wokół ognia czarne pierścienie bez śniegu jako
jedyne odcinały się od oślepiająco białej rzeczywistości.
Kto podpalał chaty? Czasami sami żołnierze – z nienawiści,
że inni zdążyli zająć je przed nimi23. Czasami zajmowały się od
ognisk, które żołnierze obficie palili w ich wnętrzach24. Gdy poJ. Walter, op. cit., s. 90.
A. Fredro, Trzy po trzy, Kraków 2004, s. 36.
>> 24 Pamiętnik r. 1830/31 i kronika pamiętnikowa (1787-1831) pułkownika
Franciszka Salezego Gawrońskiego, Kraków 1916, s. 341.
>>
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>>
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mieszczenie zaczynało płonąć, niewielu od razu decydowało
się na jego opuszczenie. Przecież było ciepło. A to najważniejsze.
Czasami w oczy rzucały się lepiej zorganizowane grupy. Zacięty wyraz twarzy, duma. I chyba nienawiść. Nienawiść do
świata, ale i pogodzenie się z własnym powołaniem. Bo przecież powołaniem żołnierza było cierpieć i umierać.
Część szła w nerwowym podnieceniu – szarpany krok i nagłe
zrywy. Widać było, że gorączka trawiła resztki ich ciał. Zmęczenie. Straszne zmęczenie. Śmierć to sen. Drzemka. Krótka. Tylko
na kilka chwil. Kilka minut. Minutę. Następne zamarznięte ciało
szczerzyło się do przechodzących. Ale trzeba było iść. Wszyscy
ku Wilnu. Ziemi obiecanej.
Miasto żyło swoim codziennym rytmem. Studenci studiowali. Robotnicy pracowali. Mróz – wiadomo. W końcu to był
Wschód. Ale tylko klimatem. Ostatni bastion zachodniej kultury żył jednak w spokoju25. Kawiarnie i sklepy były otwarte26.
Jedni balowali, inni umierali27. Ot, ciągle ta sama prawda.
„Wkroczyliśmy do miasta – wspomina sierżant Bourgogne –
około południa. W godzinę potem poszedłem na poszukiwania
>>

25

>>

26

>>

27

Pamiętniki Filipa Pawła de Segura – adiutanta Napoleona, Warszawa 1987.
A. Zamoyski, op. cit., s. 500.
A. Caulaincourt, op. cit., s. 341.
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chleba i wódki. Prawie wszystkie drzwi były pozamykane, bo
mieszkańcy, choć nasi przyjaciele, przelękli się widoku 60-tysięcznej armii wynędzniałej tak bardzo i której większość wyglądała na furiatów; wielu rzucało się jak wściekli do drzwi magazynów”28.
Gdzieniegdzie widać było rozwieszone plakaty, które miały
kierować zagubione korpusy ku odpowiednim magazynom29.
W tamtych warunkach znaki te wyglądały jednak jak ponury żart. Bo kto miał wziąć pod komendę tę masę maruderów?
Nowe pułki, które dopiero co przybyły z Niemiec, pilnowały
przez noc magazynów. Jednak w trakcie nocnej warty cała dywizja świeżego wojska zdążyła zamarznąć30.
„Ludzie ci byli doskonale odziani, nie brakło im nic, nawet
żywności, gdyż niedawno opuścili zimowe leże na Litwie i Pomorzu – pisał o świeżych pułkach sierżant Bourgogne. – Gdy
nas ujrzeli, litowali się bardzo nad nami, ale po upływie dwóch
Pamiętnik sierżanta Bourgogne’a – tom II (o wyprawie do Rosyi w roku
1812), Warszawa 1899, s. 73.
>> 29 A. Zamoyski, op. cit., s. 505.
>> 30 Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego do druku przysposobione
przez Stanisława Karwowskiego, t. 1, Poznań 1913, s. 301.
>>
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dni wyglądali jeszcze gorzej niż my. Z początku mniej zdemoralizowani, wspomagali jeden drugiego, ale gdy spostrzegli, ze
stają się sami ofiarami swego poświęcenia, stali się jeszcze gorszymi niż my egoistami”31.
Wilno miało magazyny. I owszem – pełne mundurów, karabinów – wszystkiego. Jednak ten chaos – chaos niewyobrażalny – wszystko obrócił w niwecz. Mało który pułk potrafił odnaleźć przynależne mu zapasy. Bo jak? Przecież pułki jako takie
już nie istniały. Chyba że kilku żołnierzy zebrało się wokół samotnego orła i sztandaru z numerem regimentu32. Jednak
magazyny mogły wydawać tylko wtedy, gdy żołnierz był przy
swoim pułku... I tak oto każdy żołnierz brał to, co pochwycił.
Mały woltyżer szedł w ogromnym fraku grenadiera konne33
go , ciągnąc po ziemi długie poły z wyszytymi z pietyzmem
granatami. Z wysoko zapiętymi rosyjskimi skórzanymi kamaszami34, czarną brodą jak u bojara wyglądał jak śmieszna maszkara z dziecięcych bajek. Dalej z regulaminowymi podkutymi
butami stukał głośno o zamarznięte wileńskie kocie łby. Chodził w kółko po zaułkach starego miasta, waląc od drzwi do
drzwi z prośbą o ciepło. Ciepło to w końcu życie. Jednak nikt
już nie dzielił się życiem35.
Walił kołatkami jak oszalały. Jego chorobliwie czerwone
oczy zdawały się krzyczeć, lecz z gardła wydobywało się tylko
charczenie. Był sam w pustej uliczce. A może jednak nie? Pod
ścianami leżeli zamarznięci żołnierze. Tak szybko? Wydawałoby się, że musi upłynąć jakiś czas, zanim człowiek zamieni się
w kryształ.
Trupy wydawały się śmiać – w zaciśniętych zębach zamiast
fajek trzymały patyki, w rękach zamiast karabinów – kije. Ich
wysunięte nogi zasłaniały część ulicy. Tak chyba wygląda piekło. Woltyżer począł iść coraz bardziej nerwowo. Mijał zamarznięte twarze – niektóre miały wciąż otwarte oczy. Nagle
potknął się. Przewrócił. Padł pod nogi dogorywającego grenadiera. Po bermycy i zaoranej zmarszczkami twarzy widać
było, że to stary Gwardzista. Jeden z Nieśmiertelnych. Wzrok
Pamiętnik sierżanta Bourgogne’a..., op. cit., s. 72.
P. Britten Austin, op. cit., s. 559.
>> 33 Pamiętniki z czasów Księstwa Warszawskiego czyli niezwykłe..., op. cit.,
s. 167.
>> 34 Magazyn Muzeum Archeologicznego w Wilnie – zbiory z ekshumacji
masowych grobów z 1812 roku.
>> 35 A. Fredro, op. cit., s. 36.
>>

31

>>

32

woltyżera padł na wysokie czarne kamasze. Metalowe guziki
– najwyższe jeszcze z wojny o niepodległość Ameryki36, niższe
z wojen rewolucyjnych, później te z cesarskim orłem. W uszach
gwardyjskie kolczyki, na dłoniach sygnety z brązu37. Dziesiątki
lat służby. Setki bitew.
Woltyżer zerwał się na nogi. Skoczył ku następnym drzwiom
i począł walić jak oszalały. Te gwałtownie otworzyły się. Odepchnęły go ku zaspie po drugiej stronie przejścia. Zapadł się
w nią, stracił resztki siły. Już więcej nie wstawał, nie próbował38.
Idący kawałek dalej Żydzi rzucili fachowe spojrzenie na dogorywające ciało39. Jednak woltyżer 123. Pułku (taki numer wyczytali na jego guzikach) nie wróżył dobrego łupu40.
Równie wstrząsającą historię opisał jeden z oficerów napoleońskich o nazwisku Le-Roy: „Widziałem Murzyna, muzykanta
z 21. Pułku Lekkiej Piechoty. Pewnie przysiadł na skraju rowu,
a potem, kiedy chciał wstać, użył w tym celu obu rąk, ale zabrakło mu sił. Mróz chwycił go w swoje szpony. Ramiona miał
sztywne. Nogi wyciągnięte. Kolana nawet nie dotykały ziemi.
Wydawało się, że jedynie brzuch spoczywa na drodze. Szyja
i głowa były wyciągnięte ku górze, jakby starał się usiąść. Twarz
miał zwróconą w kierunku miasta. Dotknąłem jej. Była zamarznięta w tej pozycji! On, dziecko gorącego klimatu, wyglądał
jakby trafił go piorun – zabiło go 26 stopni mrozu. Słyszałem,
jak kilku przechodniów śmiało się z ekscentrycznej pozycji
owego nieszczęśnika”41.
Akt IV
W końcu osiągnęliśmy nasz cel. Najpierw poszliśmy na cmentarz, gdzie pochowano szczątki Wielkiej Armii. Małe poletko otoczone marmurowymi słupami. Tabliczka z napisem, jeden znicz... A raczej wkład do znicza – bo taniej. Zresztą pełen
wody, choć nie padało od dwóch dni... Całość pomnika jest wyraźnie zapadnięta – widać, że te specjalne trumny używane do
Magazyn Muzeum Archeologicznego w Wilnie – zbiory z ekshumacji
masowych grobów z 1812 roku.
>> 37 Magazyn Muzeum Archeologicznego w Wilnie – zbiory z ekshumacji
masowych grobów z 1812 roku.
>> 38 A. Fredro, op. cit., s. 36.
>> 39 Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego..., op. cit., s. 302.
>> 40 Magazyn Muzeum Archeologicznego w Wilnie – zbiory z ekshumacji
masowych grobów z 1812 roku.
>> 41 P. Britten Austin, op. cit., s. 528.
>>
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pochówku ekshumowanych nie są zbyt wytrzymałe. Tyle zostało po Wielkiej Armii.
Piękno samego cmentarza kontrastowało z tym skromnym
obrazem, ale w końcu po co komu ten fragment historii, tak
niepasujący do dzisiejszego świata? Ani to temat proeuropejski – niezbyt łączy i już nie dzieli, za stary więc, żeby wykorzystać go do polityki – ani ciekawy dla dziennikarzy. Od czasu do
czasu można go odkurzyć przy okazji jakiejś rocznicy lub prac
archeologicznych poprzedzających budowę następnej handlowej „galerii”. Tragedie wieku XIX przegrywają licytację z wiekiem XXI...
Wychodzimy z cmentarza w kierunku centrum – po drodze
mijamy majestatyczny kościół ufundowany przez ród Paców –
obok niego słychać śpiew z pobliskiej plackarni, gdzie wesołe towarzystwo zdaje się opijać jakiś zdany egzamin. Niewiele
rozumiem z ich okrzyków – wydaje mi się on mieszanką polskiego i rosyjskiego z tą różnicą, że do każdego wyrazu dodają
końcówkę -as. Napoleonas Bonapartas, Baras...
Spacer po uliczkach Wilna pozwala mi docenić piękno tego
miasta, jednak skłamałbym, że urzekło mnie czymś szczególnym. Gdybym nie był Polakiem, niewiele bym zapamiętał
z uroku tego miejsca – poza wcześniej wspomnianymi cmentarzami. Te są urokliwe, dzikie i zaniedbane... Nie za sprawą śmieci i sprayu – tutaj nagrobki szlifowane są jedynie wiatrem historii i ludzkimi wspomnieniami. I podeszwami butów.
Zwykła głupota, a może zły los, skazały mnie na spacer
po nekropoliach w „uczelnianych” butach, których przeznaczeniem jest wycieranie holu instytutu dziennikarstwa. Całkiem płaska podeszwa. „Uważaj – te cmentarze są na wzgórzach” – rzekł mi kolega. Pokiwałem głową. Jak się okazało,
nekropolie całe są wzgórzami – często bez ścieżek, gdzie na
wyższy poziom można dostać się tylko wspinaczką, używając grobów jako podpór przy każdym nieomal kroku. Jeden
grób jest uchylony. Zabawne, ale nigdy nie widziałem wnętrza grobu...
Akt V
„Ale my żyjemy!”
Wielu żołnierzy dotarło w znośnej kondycji do Wilna. Prawie
zamarznięci, głodni – jednak obładowani zagrabionym złotem
i bez żadnego nadzoru. Od razu powstały grupy pod przewod-

LITERATURA < ZNACZENIA < 115

nictwem drobnych watażków, którzy, uzyskawszy nadzieję na
przeżycie, szukali rozmaitych okazji do zarobku.
Ogromna wileńska kawiarnia Lichtensteina pełna była
wszelkiego żołdactwa42. Okropny smród, słodkie powietrze –
jeśli zaraza jakoś pachniała, to właśnie tak. Życie jednak toczyło się dalej: Żydzi uwijali się wokół stołów, targowali się o cenę,
lali wina, wódkę, portery i miody w żołnierskie szklanice. Ktoś
by pomyślał, że to jakiś zjazd książąt, bo na stole widać było
tylko złoto. Francuski kapitan kupował funt cukru od Żyda za
złotego napoleona. Pruski huzar, zakryty kościelnym ornatem
z wyszytą wielką czaszką43, zajadał potężny omlet. Gwar rozmów, gdzieniegdzie przepychanka o miejsce przy stole. Jacyś
huzarzy przy ścianie grali w bilard. Widać, że są z kompanii wyborczych.
Im cieplej, tym słodki odór robił się mocniejszy. Po odbiciu
bili jeden z graczy zauważył pod stołem sine ciało w kolorowej kurtce. Po czerwonej wąsatej twarzy i charakterystycznym
mundurze rozpoznali wachmistrza artylerii konnej Gwardii44
– zmarł pewnie z przepicia. Niewiele było trzeba. Krótka przeIbidem, s. 541.
Pamiętnik r. 1830/31 i kronika pamiętnikowa..., op. cit., s. 341. O zrabowanych kościelnych szatach wspomina się wielokrotnie – wizerunek czaszki odnajdziemy na litografii Damelisa znajdującej się w Muzeum Miasta Wilna.
>> 44 Magazyn Muzeum Archeologicznego w Wilnie – zbiory z ekshumacji
masowych grobów z 1812 roku; P. Britten Austin, op. cit., s. 551 i 541.
>>
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rwa w grze – wyrzucili ciało na zewnątrz – powrócili do omletu i przerwanej rozgrywki.
Mundur wachmistrza artylerii
Gwardii był najlepiej zachowanym zabytkiem, jaki oglądaliśmy w Wilnie.
Świetna jakość wykonania. Piękny
krój, co prawda, stracił swoje barwy po
prawie dwustu latach leżenia w grobie, ciągle jednak przywoływał legendę słynnej Gwardii. Ciemne sznury
od szamerunku, rzędy guzów – przypomniało mi się, że przed trzema lata
właśnie taka moda panowała wśród
dziewczyn. Ciekawe, czy choć jedna
wiedziała, skąd się ta moda wzięła?
Może dałoby się poznać imię i nazwisko tego artylerzysty? Sprawdzić dokładnie pułk, napisać do
archiwów we Francji o sprowadzenie list poległych... Ciekawiło nas, jak zginął, więc niesamowity był dla mnie fakt odnalezienia w jednym z pamiętników wzmianki o zwłokach takiegoż
artylerzysty konnego. Oczywiście mógł to być inny żołnierz –
lecz równie dobrze mógł to być ten sam...
„Wspomnieć tylko muszę, że dużo dobrych ludzi znalazłem
w Wilnie. Wspomnienia moje składam jak wianki na ich grobach – grobach, bo o wiele byli starsi ode mnie [...] – pisał Aleksander Fredro w swych pamiętnikach. – Właściciel traktierni, S.
(ledwie czasem pierwszą literę nazwiska zapamiętam), ofiarował mi stół bezpłatnie. Nie nadużywałem, Bóg widzi, nieograniczonego kredytu do jego kuchni. Gorzki chleb łaski. Doktor
M. dźwignął mnie z ciężkiej choroby. Mówił, że lekarstwa nic
nie kosztują, bo doktorom aptekarze darmo je dają. Tak kłamać
wolno. Szczęściem, że z takiego kłamstwa serce umie wybrać
zdrowe ziarnko”45.
Wilnianie na ogół z przerażeniem i obrzydzeniem patrzyli na przelewającą się przez mury miasta zgraję46. Strach przed
zarazą, grabieżą, zemstą Rosjan, którzy już byli niedaleko miasta! Jednak i w tej kryzysowej sytuacji znaleźli się ludzie, któ>>
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>>
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A. Fredro, op. cit., s. 37.
P. Britten Austin, op. cit., s. 551.

rych zwie się ludźmi nie tylko przez takie zrządzenie matki natury. Wielu mieszkańców Wilna otwierało swoje domy47. Za
darmo karmili żołnierzy – jedna traktiernia pełna była wojska
– każdy mógł liczyć na darmowy posiłek. Często nie umieli reagować na tę łaskę. No bo jak? Jakiś litościwy lekarz chodził od
żołnierza do żołnierza, rozdając darmowe leki, gdy tuż obok
braku litości doświadczały wycieńczone odwrotem zwierzęta.
Sam Fredro zaświadcza, iż widział „konie gryzące z bólu skamieniałą ziemię, którym jakiś Szylok nowy wykroił z uda parę
funtów mięsa – skąpił jednego uderzenia nożem, i to właśnie
wtenczas, kiedy dobrodziejstwem było”48.
Dziesiątki tysięcy głosów pulsowały między miejskimi murami. Każdy zaułek pełen był wszystkich narodów świata.
Gdzieniegdzie nawet egzotyczni Mamelucy i Murzyni z orkiestr
pułkowych dopraszali się o wolne miejsce przy pułkowych stołach. Jakaś markietanka szukała swojego dziecka, które zagubiło się w tłumie, jacyś oficerowie przekonywali towarzysza, żeby
nie zbliżał się zbyt blisko do ognia, bo na skutek nagłego ocieplenia jego ręce rozpadną się na kawałki.
Obok polski szwoleżer przechadzał się w przepięknym paradnym mundurze49, wzbudzając szacunek zgrai obdartusów.
Posmak świeżości i regulaminowego wyglądu wydawał się budzić wstyd w zebranych wokół maruderach i na chwilę wzbudzał pragnienie powrotu do szeregów. Jednak tylko na chwilę.
Hałas wydawał się nie do zniesienia – ciągle ktoś pokrzykiwał, szukając zagubionego towarzysza niedoli. Jakiś dziwnie
wyglądający żołnierz niósł na plecach dość dużego psa, który
skamlał i machał odmrożonymi łapami. Dziwne, ale to stworzenie wywoływało więcej współczucia niż konający żołnierze.
Nawet i tutaj los pokazał, jak komicznie może zakończyć
się ludzkie życie. Porucznik drugiego pułku grenadierów szedł
dość szybko z dwoma wielkimi szynkami pod ręką50. Z gracją przeskakiwał niedopalone ogniska i nawóz palony dla odPamiętnik r. 1830/31 i kronika pamiętnikowa..., op. cit., s. 341. Wspominają o tym niemal wszyscy pamiętnikarze – Fredro, Białkowski, Gawroński.
Najczęściej pomoc ta darowana była tym, z kim mieszkańcy mogli się porozumieć. Niemniej po odejściu Francuzów dziesiątki tysięcy rannych różnych
narodowości pozostały w prywatnych domach. Później wprowadzono oficjalny rozkaz rejestrowania ich w administracji rosyjskiej.
>> 48 A. Fredro, op. cit., s. 35.
>> 49 J. Załuski, Wspomnienia, Kraków 1976.
>> 50 P. Britten Austin, op. cit., s. 561.
>>
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pędzenia zarazy. W końcu niósł najcenniejszy łup! Nagle jakiś
szeregowiec zagrodził mu drogę. Żądał wydania jednej szynki. W odpowiedzi otrzymał potężny cios jedną z nich. Ten zabił nieszczęśnika, który z odgłosem upadającego worka legł na
zamarzniętym bruku. Porucznik bez słowa odszedł w kierunku
resztek swojego regimentu.
Obok, kilkadziesiąt metrów dalej, żandarmeria pilnowała
powozów pełnych najprzeróżniejszych skarbów. Resztki cesarskiego orszaku. Złote moskiewskie krzyże, cenne ponad wyobrażenie, setki ksiąg i starodruków, sztandary zabrane Turkom w pradawnych czasach, obrazy Madonny51, pierścienie...
Ciągnąć? Uda się? Raczej nie. Woźnice zbuntowali się – odmówili marszu. Co było robić? Najlepiej spalić część z tych skarbów. Od razu było lżej.
Młodzi studenci wileńskich uczelni obserwowali te dziwaczne ogniska52, gdzie zamiast drewna płonęły średniowieczne starodruki, a zamiast pogrzebacza używano złotych krucyfiksów.
Próbowali odkupić część inkunabułów, ale tamtego wieczora najcenniejsza była ich wartość cieplna... Wokół ognisk stała
Gwardia. Jeden z gwardzistów wyciągnął z ładownicy lusterko
i rozkładany grzebień53. Jakby chciał swym spokojem rzucić wyzwanie rozpędzonemu tłumowi, powoli zaczesuje wąsy.
Grzebień stanowił dla nas dość szokujące zjawisko. Wiedzieliśmy z regulaminów (które po wielkich trudach znaleźliśmy
w Muzeum Wojska Polskiego), że zarost był dość ściśle nim regulowany. Jednak nie wyobrażaliśmy sobie, że żołnierski grzebień mógł tak wyglądać. Ładnie wykonany, składany, jak te
wyprodukowane dzisiaj, z równymi zębami i obłożony czymś
przypominającym plastik, co zidentyfikowane zostało przez archeologów jako róg.
W okolicach ratusza płonęły setki ognisk – lepiej zorganizowane małe oddziały przygotowywane były przez dowódców do wymarszu. Ładownice na powrót zakładano na ich
prawidłowe miejsca, wyciągano ładunki do muszkietów. Dym
z ognisk zasłaniał inicjały Napoleona. Te wymalowane na budynku rady miejskiej zdają się inskrypcją na okładkę książki
pod tytułem: Klęska Wielkiej Armii.
Ibidem, s. 556.
Ibidem.
>> 53 Magazyn Muzeum Archeologicznego w Wilnie – zbiory z ekshumacji
masowych grobów z 1812 roku.
>>
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Widać było determinację na zmęczonych twarzach wojska.
Wojska, nie maruderów. Ci, którzy się tutaj zebrali, nie zapominają, kim są. Samotny dobosz z nieistniejącego już pułku bił na
zbiórkę. Wyjął dwie stypułki zza wyprawianego białego pasa,
który zaczepiony miał na piersi. Położył bęben na ziemi, aby
poprawić sznury naciągające membranę. Zaczął bić assemble,
jednak sygnał ten zginął w ogólnym chaosie.
Resztki artylerii – głównie polskiej – przygotowywały swoje
działa do dalszej podróży54. Część Gwardii – dalej w regulaminowych mundurach, choć przypalonych i brudnych – czeka na
wymarsz. Na ustach wszystkich kilka urywanych zdań: „Napoleon uciekł do Paryża”, „marszałek Ney dalej walczy”. Ten rudy lew
w ariergardzie od samego początku pokazywał, kim powinien
być żołnierz w chwili próby! Porwał za sobą resztki starej gwardii i tylko z garstką grenadierów odpierał atak rosyjskich kirasjerów. Zaprawdę w tamtym momencie walczył o nieśmiertelność, o miejsce na kartach historii.
„Nie zapomnę nigdy imponującej miny marszałka – pisał
sierżant Adrien Bourgogne – jego pogardliwego spojrzenia, jakim obrzucił nieprzyjaciół, a także tego zaufania, jakie wzbudzał w nieszczęśliwych chorych i rannych. Wyglądał w tej chwili jak starożytny bohater. Nie przesadzam, jeżeli powiem, że
w ostatnich dniach tego nieszczęsnego odwrotu stał się zbawcą szczątków armii”55.
Ci, którym udało się zorganizować w jakiejś większe grupy, odpędzali od siebie maruderów. Słowo maruder było jeszcze gorsze niż tyfus. Oznaczało chaos, brak pożywienia, zagubienie.
Dlatego ci, którzy utracili kontakt ze swoimi najbliższymi towarzyszami, traktowani byli jak trędowaci.
Czas wymarszu – dalej! Ku Kownu, Warszawie, Gdańsku, Berlinowi, Rzymowi, Paryżowi! Byle dalej od Wilna – to napełniało
się powoli Kozakami.
Regulamin wojskowy Księstwa Warszawskiego z 1810 roku
mówił: „Nie wolno jest nikomu przy wojsku znajdującemu się
utrzymywać dziewczęta lubieżnością się bawiące; te, które by
zostały pojmane, z twarzą uczernioną będą po obozie oprowadzone i wypędzone”.
>>
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Minus trzydzieści stopni. Chaos, setki krętych uliczek – wozy
i sanie wpadały na siebie. Przekleństwa i trzaskanie bata. Był
tutaj chyba cały świat. Morze ludzi, których trudno ogarnąć
wzrokiem. Markietanka 61. Pułku Piechoty Francuskiej biegła
wzdłuż ulicy przed Arsenałem – szukała kogoś ze swoich. Tylko od nich mogła oczekiwać jakiegoś ludzkiego odruchu. Jednak całą trasę wymarszu tamowały tysiące wściekłych przebierańców, koni, kolasek. Nagle jedna z nich odbiła na chodnik
– koń wtargnął na markietankę i wierzgnięciem kopyta złamał
jej rękę. Kobieta wpadła w zaspę i straciła przytomność, dzieląc
los swojego pułku.
Fragment munduru markietanki, który znaleźliśmy w Wilnie,
zrobił na nas wielkie wrażenie. Mundur to za duże słowo. To raczej jakiś uniform – znak przynależności do pułku. Nieczęste
znalezisko. Pytamy o możliwość sfotografowania – litewski archeolog zgadza się z niechęcią, pod warunkiem, że zdjęcia nie
zostaną opublikowane.
Za gorzką ironię poczytuję złą reputację, która przylgnęła do
tych jakże często bohaterskich kobiet...
Trzy mile od Wilna, za zakolem rzeki Wilii, widać było niewysokie, choć strome Wzgórza Ponarskie56. Ostatnia przeszkoda
przed ucieczką w kierunku Kowna. Zmarznięta i śliska jak stół.
Nikt nie posypał jej piaskiem – chyba pierwszy raz od stu lat57.
Akurat wtedy.
Żaden niepodkuty koń (a takie mieli wszyscy oprócz Polaków) nie był w stanie podjechać pod górę. Polscy Szwoleżerowie Gwardii, stanowiący awangardę, pokonali wzgórze kilkoma susami58. Reszta nie miała tyle szczęścia.
Każda następna próba podjazdu czyniła drogę coraz bardziej śliską. Nie tylko wozy i sanie, ale i ludzie nie mieli jak podejść pod to przeklęte wzgórze. Resztki artylerii zsuwały się,
gruchocząc za sobą nieszczęśników. Żołnierze wspinali się na
czworakach, jednak większość z nich nie podołała i zamarzła
tam, gdzie opadła z sił. Stróżki krwi zabarwiały lód.
Niektórzy w twardą taflę wbijali bagnety, żeby znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia. Być może używali bagnetu muszkietowego z roku 1777. Trójgraniasta głownia. Nakładany na musz>>
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kiet za pomocą tulei, później blokowany pierścieniem. Głownia
w kształcie trójkąta. Na sztychu wybite oznaczenie manufaktury i przydział do odpowiedniego pułku. Ten, który mam, posiada
cztery znaki, z czego dwa jestem w stanie odczytać – litery D i A.
Bagnet ma 520 mm długości – tępy na bokach, lecz głownia ostra
jak szpilka. Samo patrzenie na niego odbiera odwagę i ochotę do
walki. Raz tylko widziałem wstrząsające efekty jego działania, gdy
podczas jednej z rekonstrukcji zdarzył się wypadek. Bardzo ciężko było wspinać się z jego pomocą – ma zbyt małe ramię, więc
żołnierz trzymał go najprawdopodobniej za ostrze.
Grupie szczęśliwców udało się zbiec z tej pułapki. Inni jednak
grzęźli w niej na dobre – tysiące wozów tarasowały jakiekolwiek przejście. Trzeba było poczekać do rana. Znów płonęło tysiące ognisk – opałem stały się wozy i ubrania słabszych. Rowy
pełne były poprzewracanych pojazdów, połamanych karabinów, zamarzniętych ludzkich i końskich ciał. Wśród nich rozprawiano o jutrze...

Nagle krzyk – zaczepione u szczytu wzgórza działo wraz
z zaprzęgiem straciło przyczepność, pociągnęło za sobą sześć
koni59 i z potężnym impetem przejechało przez środek tłumu. Jeden z oficerów próbował uciec mu z drogi, lecz upadł
– koło zaprzęgu wgniotło go w stok góry. On i jego ubiór zostali wręcz sprasowani w coś, co przypominało gruby koc. Kilka
warstw materiału – każda inna: coś podobnego do lnu, później
sukno, dalej coś na wzór trykotu. Na tym wszystkim fragment
płaszcza. Wszystko zespolone w miejscu, gdzie zapinano klamrę pasa. Tak wygląda ciało połączone na wieki z szarym płaszczem60. Kiedy obserwowaliśmy owo znalezisko w zbiorach wileńskiego muzeum archeologicznego, nie od razu udało nam
się je zidentyfikować.

Ibidem, s. 577.
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Trochę cieplej – tylko minus 28 stopni61. Wśród tysięcy wozów
ktoś zauważył napis: „Tresor Imperiale”. Jakiś śmiałek zerwał zamek – setki kilogramów złota i srebra wysypały się u podnóża
góry. Wszyscy w jednej chwili pogrążyli się w szaleństwie.
Monety były tak zimne, że nie dało się ich utrzymać w ręku62,
lecz nawet ci, którzy przed chwilą wydawali się konać, ruszyli
do opętańczego tańca. Ktoś chwycił złote krążki, inny rzucił się
za nim. Ktoś strzelił jakiemuś „szczęśliwcowi” w plecy – znów
deszcz złota zaczął się staczać z pagórka. Wokół najlepsze cesarskie kapelusze, generalskie mundury, epolety, krzyże z cerkwi – ktoś chwycił jeden, inny mu wyrywał. Jak spod ziemi
w tłumie pojawiali się Kozacy i wspólnie rabowali, nie bacząc
na armijną przynależność...
Byle do Kowna...
Epilog
Ulica Kościuszki – kompleks muzealny. Sprzątanie resztek
z wczorajszego targu ma się ku końcowi. Godzina dziewiąta
rano.
Wpuszczono nas przez główną bramę. „Lenkija?” – pyta Pani
przy wejściu. Nigdy bym nie przypuszczał, że tak po litewsku
nazywa się Polskę. Wymiana uprzejmości z archeologami litewskimi – herbata – do herbaty cukierek przypominający nasze michałki.
„No to co, panowie, przynieść kartony?” Pomagamy. Dość
rozległe pomieszczenie pełne regałów, na nich – duże pudełka.
Tych ze zbiorami napoleońskimi około trzydziestu. Zajęliśmy
się przeglądaniem...
>>
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Strzępy, fragmenty pojedynczych tragedii, drobne przedmioty, guziki... Odwijanie i zawijanie setek teczek z urywkami
ostatnich chwil. Uzbierałyby się w sumie z tych strzępów może
trzy pełne mundury? Raczej nie.
Teczka za teczką. Pudło za pudłem. Przerwa na herbatę i cukierek.
Kilka nakryć głowy, kilka butów. Krzyżyk, pierścionek, grzebień, szelka... „Ilu żołnierzy wykopano z tego jednego grobu?” –
spytałem Litwina, który nadzorował nasze prace. „Około trzech
tysięcy. Ale to dopiero jedna z mogił. Pewnie będzie więcej.
O wiele więcej”.
Później sprawdziliśmy, ilu ich było dokładnie – trzy tysiące
dwustu sześćdziesięciu dziewięciu. Trzydzieści kartonów. Kilka czapek. Cztery tysiące guzików. Kilkanaście pierścionków
i krzyżyków. Jeden grzebień. To wszystko, co po nich zostało.
Powietrze wydaje się słodkie od chemikaliów używanych do
konserwacji. A może to nie chemikalia tak pachną? W końcu
zamykamy ostatni karton.
Za oknem świeże powietrze. Europejskie miasto mknie
przed siebie – samochody trąbią, wysokie dźwigi budują następny drapacz chmur. Dwa dni pomiarów i badań minęły dość
szybko. Pożegnaliśmy się z urzędową uprzejmością.
Co czuliśmy wtedy, gdy wraz z moim przyjacielem składaliśmy w nocy przed wyjazdem kwiaty na mogile uczestników
tragedii roku 1812? Nie powiem, bo słów brak. Niech zakończy
to Fredro, tak jak i zaczął:
„Ja zaś puściłem się sam w dalszą podróż... Dajmy temu pokój... Ósmego lipca przebyłem granice – kląkłem, ucałowałem
ziemię, na której poczułem się wolnym...; Ale kogo wspomnę,
już nie żyje... Ot, chodźmy spać – Dobranoc!”

Notes (1)
Andrzej Zawada

Kilka lat temu zrezygnowałem z zajęć i zadań krytyka literackiego. Zakończyłem współpracę z czasopismami, dla których
pisywałem recenzje przez co najmniej trzy dziesięciolecia.
Systematyczna robota „krytycznoliteracka” uwierała mnie coraz bardziej. Krytyka literacka wydaje mi się dziedziną zanadto skonwencjonalizowaną i nawet trochę zakłamaną. To, co
wypisujemy i co ja sam wypisywałem o książkach i twórczości
rozmaitych autorów, bywało nieraz naciągane. W codziennym
życiu literackim obowiązuje jakaś korporacyjna umowa społeczna, nakazująca chwalić się wzajemnie, oszczędzać sobie
ciosów, a nawet mamić publiczność. Może dlatego ludzie nie
czytają krytyki i nie lubią krytyków. Cenią ich niżej niż specjalistów od reklamy, bo w przeciwieństwie do tej ostatniej krytyka
literacka to działalność promocyjna amatorska i nieskuteczna.
Jako krytycy czy recenzenci publicznie wypowiadamy nieraz sądy nieprawdziwe, podyktowane przez konformizm. Pod
tym względem krytyka nie różni się od innych rodzajów komunikacji społecznej. Tak zwana szczerość, czy nawet krytyczna
odwaga, mylona jest nieraz – z drugiej strony – z emocjonalną stronniczością i poznawczym lenistwem. Publikując notatki
„szczere” – czyli zawierające oceny bezpośrednie i jednoznaczne – można, zamiast aspirującego do obiektywizmu opisu
dzieła i świadectwa lektury, stworzyć zbiór uproszczeń i nieporozumień.
Czy z tej pułapki jest jakieś wyjście?
Przyznaję z niejakim zawstydzeniem, że chociaż nie pisuję już recenzji, to nie pozbyłem się nałogu sporządzania notatek z lektur. Piszę po książkach (z mojej własnej biblioteki),
stawiam (ołówkiem) znaki zapytania, wykrzykniki, notuję polemiczne komentarze. Przy okazji robię też – co zdarza się coraz częściej – korektę. Jeżeli marginesy w książce okazują się za
wąskie, mam pod ręką notes.

Niektórych opinii, jakie zanotowałem dla siebie, nie odważyłbym się opublikować. Po pierwsze – byłoby to nieeleganckie. Po drugie – przysporzyłbym sobie nieprzyjaciół. Po trzecie
i najważniejsze – a jeżeli się mylę?
Korci mnie jednak, żeby, przynajmniej od czasu do czasu,
o książkach, które czytam z wewnętrznej potrzeby, wypowiedzieć się otwarcie. Subiektywnie, emocjonalnie, ignorując krępujące reguły recenzji. Stąd pomysł, by te spontaniczne notatki
literackie w niewielkich fragmentach ujawniać. Z nadzieją, że
zostaną przyjęte jako zaproszenie do swobodniejszej rozmowy
o książkach i ich sprawach.
Fabuła
Fabuła wydaje mi się dzisiaj oszustwem. Nie można konstruować jakiejś tam „całości”, kiedy rzeczywistość jest w okruchach i zarazem wydaje się nieustannie multiplikować. Nie możemy stwarzać w swojej opowieści „bohatera”, skoro nie wiemy
podstawowych rzeczy o samym sobie. Sądzę, że do diariusza,
który byłby swego rodzaju fragmentaryczną kroniką kontaktów z rzeczywistością, wolno byłoby włączyć również fragmenty narracji fikcjonalnej. Pełniłaby taką samą rolę, jaką pełni
w powieści – mówiłaby przypowieścią. Przedstawiałaby zagadnienia w sposób emblematyczny, nie pozwalając naszej uwadze koncentrować się na identyfikacji stopnia realizmu opisywanej sceny.
Szczególna trudność współczesnej prozy na tym bowiem
polega – tak mi się wydaje – że czytamy ją jako opis, jako „portretowanie” naszego świata. A idzie nie tylko o to, żeby opisać
– jak mówił Tadeusz Peiper – „skórę świata”, która się „zmieniła”. Idzie o coś innego – żeby próbować zobaczyć, za pomocą
słów, czy i ile my z tego świata rozumiemy. Jak i na ile my w tym
świecie „żyjemy”.
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Współczesny rozum może, i musi, poznawać świat poprzez
mowę. Fotografia, film, telewizja, Internet pozbawiły nasz
wzrok ostrości widzenia. Jesteśmy konsumentami cywilizacji
obrazkowej, ale nie jej obserwatorami. Zasypującymi nas zewsząd lawinami obrazów świat maskuje się, zwodzi nas i oszukuje. Ale demaskuje go język. I każdy, kto nie chce poprzestać
na patrzeniu, ale pragnie także widzieć – powinien słuchać.
Każdego i wszędzie. Mowa Dody i braci Kaczyńskich, wiejskiego proboszcza i posterunkowego, gazety i ulicy tworzą autoportret naszej współczesności.
Słuchać to dla człowieka piszącego jedyna droga. „Pisarzem
– powiada Imre Kertész w Dzienniku galernika – czyni człowieka bodaj nie żaden talent, tylko to, że nie akceptuje on języka i gotowych pojęć”.
Równolegle z Kertészem czytam Dziennik Sándora Máraiego. Mądry dziennik. Mam wrażenie, że w rozumnych zdaniach
tego pisarza biorę oczyszczającą kąpiel.
„W literaturze – podobnie zresztą jak w życiu – prawdziwie podstępnym i niebezpiecznym zjawiskiem jest Plebejusz.
Nie jest on Chłopem, tylko go naśladuje. Nie jest Proletariuszem, tylko się pod niego podszywa. Nie jest Patrycjuszem,
tylko udaje inteligencję. Zawsze pozostanie plebejuszem, który przywdziewa modny właśnie kostium klasowy i – z kapeluszem w ręce i słodkim uśmiechem – żąda swojej części łupu”
(S. Márai, Dziennik, przeł. Teresa Worowska, 2006, s. 353).
Niewątpliwie, i nieszczęśliwie, jesteśmy teraz ojczyzną plebejuszy. Komunizm wyeliminował rzeczywiste klasy społeczne,
choć głośno deklamował o ich sile i wyrazistości. Zlikwidował
Chłopa, Proletariusza, Mieszczanina – czy, jak woli Márai – Patrycjusza. Jesteśmy plebejami, którzy do czasu pokornie znoszą dyktaturę innych plebejów, a potem znienacka ich zagryzą.
Tango Mrożka było zaiste sztuką proroczą.
Márai jest imponująco spostrzegawczy i w codzienności
widzi jej najgłębiej ukryte mechanizmy. Częsty jest także wątek autotematyczny, wiele ludzkich sytuacji i zajęć wydaje się
węgierskiemu autorowi być podobnymi do pracy pisarza. Ale
mnie bardziej zastanawia samo mówienie Márai’ego o sobie
jako o pisarzu. On wie, że jest pisarzem i uważa to za swoje
główne życiowe zajęcie. Widocznie, żeby być pisarzem, trzeba
mieć pewność, że się nim jest. Obecnie coraz rzadziej spotykamy kogoś, kto wciąż ma tę pewność.

122

Ale mnie się niedawno zdarzyło spotkać takiego kogoś
bardzo pewnego swej pisarskiej misji. Przyszedł do mnie i zażądał, żeby mu wystawić opinię, ponieważ będzie się ubiegał
o Literacką Nagrodę Nike. Nie odmówiłem. Oto ta rekomendacja:
„Opinia dotycząca starań poety H.W.-Z.
o przyznanie mu Literackiej Nagrody Nike
H.W. marzy o Nike, nagrodzie literackiej. Nie on jeden, jak przypuszczam. Marzenie o nagrodzie, ziemskiej lub też niebieskiej,
jest z pewnością dobre. Dla marzycieli, bo stanowi źródło bezpłatnej i odnawialnej energii. W obecnym stanie naszej cywilizacji energia darmowa i w dodatku odnawialna jest sama
w sobie najpiękniejszym marzeniem ludzkości. Marzenie o nagrodzie jest również dobre dla otoczenia marzycieli. Marzenie
unosi marzycieli ponad ziemię, niżej lub wyżej, różnie z tym
prądem wznoszącym bywa, ale zawsze znajdują się oni jakby
w lżejszym od powietrza balonie pragnienia. A kiedy patrzymy
na osoby, które – przeciwnie niż dekadenci w Weselu Wyspiańskiego – chcą chcieć, to i nasze codzienne małe sceptycyzmy
klęsną pod naporem tego balonu. Więc społeczny bilans marzenia jest niewątpliwie dodatni.
H.W., poeta o arcypiastowskim przydomku Z., świadczącym
o plemiennej dumie słowiańskiej i pewności osobistej boskiej
ingerencji, pragnie, żeby nagroda Nike obwieściła wszem i wobec, iż jego poezja jest wielka. I zwraca się do mnie, niegdyś
dość aktywnego krytyka i w pewnym okresie nawet w miarę
systematycznego recenzenta, bym moją opinią zobiektywizował jego pragnienie.
Jako znajomy poety H.W., przyozdobionego przydomkiem
Z., a także jako jego krajan, pochodzący z tego samego powiatu, na co się Poeta również powołuje jako na okoliczność, która jego zdaniem powinna mieć znaczenie literackie, potwierdzam, że według mojego rozeznania Poeta chciałby otrzymać
polską Literacką Nagrodę Nike.
Ciąg dalszy jest, tak sądzę, w rękach i umysłach stosownego Jury”.
Fabuła, c.d.
Márai by nie uznał tego pewnego siebie poety za pisarza. On
ma inną, o wiele bardziej stanowczą definicję.

„Pisarz, który nie potrafi się zmobilizować do napisania powieści [...], jest podejrzany, jak zalotnik, któremu wystarczają
pocałunki i nie pragnie niczego więcej. Może dlatego nie chce
więcej, bo nie może? Goethe słusznie sądził, że ‘od całowania
się nikt nie miał jeszcze dziecka’. Esej, monografia, te wszystkie
stylizowane na literaturę hybrydy gatunkowe to ociąganie się
przed podjęciem wysiłku związanego z napisaniem powieści,
bo to już nie zaloty, lecz Akt” (Dziennik, s. 365).
Imre Kertész, którego Dziennik galernika także czytam
z upodobaniem, precyzyjnie i przenikliwie analizuje sytuację
współczesnego artysty we współczesnej kulturze, którą widzi w kategoriach rzeczywistości zorganizowanej totalitarnie.
Przed moimi oczyma toczy się więc istotnie interesujący dialog
pisarza-optymisty, który wierzy w możliwość opisywania świata (Márai), z pisarzem-pesymistą, któremu z logicznej analizy
wynika, że taki opis nie jest możliwy (Kertész). Dziennik galernika nie jest lekturą łatwą i nie bardzo się nadaje do czytania
do poduszki, jego matematyczna precyzja języka raczej mobilizuje umysł niż usypia. Dodajmy jeszcze, że cała ta operacja filozoficzna zapisywana w Dzienniku galernika towarzyszy pisaniu powieści i steruje strukturą tych powieści – równolegle
powstają Los utracony i Fiasko.
Kertésza czytałem już wcześniej, podoba mi się głęboka
„uważność”, jak mówi Miłosz, i dopracowana, przejrzysta narracja Języka na wygnaniu. A przy okazji odnotujmy, jako że nie
sposób tego nie zauważyć, bo sami to eksponują, iż obydwaj
autorzy są Węgrami i obydwaj są węgierskimi Żydami. Niezła
energetyczna mieszanka intelektualna drzemie wciąż w Europie Środkowej jak ropa naftowa w głębi Ziemi.
Imre Kertész, którego precyzyjna eseistyka jest jak snop jasnego światła wyraziście ukazujący wymiary i proporcje rzeczywistości, pisze:
„Masy i duch to zawsze były pojęcia przeciwstawne. Ale nigdy jeszcze masy nie były u władzy, nie miały władzy wyłącznej, a nawet totalnej, i nigdy jeszcze władza mas, wynosząca
na tron masy, tak otwarcie jak teraz nie wskazała ducha jako
swego wroga; masy, a ściśle, władza pragnąca zalegalizować
się z pomocą mas, znalazła się teraz w takiej sytuacji, że może
zniszczyć każdą wyższą formę egzystencji; bez tego zaś życie
nie ma wartości (a obawiam się, że i sensu)” (Dziennik galernika,
przeł. E. Cygielska, 2006, s. 96-97).

Diagnoza ta pochodzi bodaj z roku 1980 i być może miała się odnosić do komunizmu, ale teraz otrzymała wymiar odkrycia, które rozpoznaje istotę współczesności bez względu na
konkretny ustrój polityczny. Brzmi ona bardzo pesymistycznie,
katastroficznie wręcz. Ale wyjaśnia mi przekonująco, dlaczego,
mimo upadku komunizmu, mechanizmy sprawowania władzy
i manipulowania społeczeństwami nie zmieniły się. Podmiotowości raz posmakowanej masy nie oddadzą. I bez znaczenia
jest, do jakiego stopnia ta podmiotowość jest złudzeniem. To
wielkie, tryumfalne Stalina za grobem zwycięstwo. Nastąpiła
epoka totalnej dominacji proletariatu. Nie w sensie politycznym, nie w znaczeniu rządów klasy robotniczej, bo takiej klasy
już nie ma, nie istnieje proletariat w rozumieniu Marksa. Żyjemy w cywilizacyjnym stadium mentalnej dyktatury masy, z jej
biologicznym pojmowaniem stosunków społecznych i niechęcią do wiedzy o duchowym wymiarze istnienia. To ten sam Plebejusz, o którym pisze Márai. Władza polityczna jest tylko formalną konsekwencją, zewnętrznym obrazem i upostaciowaną
ilustracją tej dominacji instynktu nad myślą.
Owo niszczenie sensu egzystencji, którego masy same nie
są w stanie sobie zapewnić, objawia się rosnącą frustracją
i spowszednieniem przemocy.
Przymus obierania cebuli
Autobiografii Güntera Grassa Przy obieraniu cebuli jestem ciekaw nie z powodu medialnie sensacyjnej informacji o żołnierskiej służbie siedemnastoletniego przyszłego pisarza w oddziałach Waffen-SS. Interesuje mnie sposób pisania o przeszłości
i to, jaki stopień szczerości i obiektywizmu jest możliwy do
osiągnięcia. Ciekawi mnie świadomość młodego Niemca w latach drugiej wojny światowej, a Grass stara się o tym właśnie
opowiedzieć. Jest to lektura chwilami może nieco monotonna,
co zresztą jest cechą i niebezpieczeństwem narracji autobiograficznej, ale – przez dążenie autora do porządnej rekonstrukcji – bardzo świeża i nowa.
W moim doświadczeniu lekturowym znajdują się książki,
które analizują mechanizm akcesu do wschodniej, komunistycznej wersji totalitaryzmu. Konstytuowały to doświadczenie
studia i wyznania takie jak Zniewolony umysł Miłosza, Mój wiek
Wata, Inny świat Grudzińskiego, Oni Torańskiej, Hańba domowa
Trznadla, dzienniki i eseje wielu innych pisarzy. Świadectw nie-
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mieckich właściwie nie znam. Czytałem eseje Tomasza Manna,
korespondencję Manna i Hessego, w której temat narastającej
opresji nazistowskiej jest istotny, czytałem może coś jeszcze,
ale to wciąż za mało.
Niedawno pewien wgląd w tamtą świadomość dała mi też
książka Martina Pollacka Śmierć w bunkrze. Opowieść o moim
ojcu (2006). Jest to szczególna opowieść, bardzo interesująca, a dla autora niewątpliwie niezwykle istotna. Jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus nagrodziło tę książkę w 2007 roku. Rzecz napisana została umiejętnie, rzeczowo,
faktograficznie, sugestywnie. Niezwykłość książki zawiera się
w temacie i w autorskim podejściu do niego. Pisarz nie opracowuje tu własnego doświadczenia – najgłębiej fundamentalnego, dotykającego rdzenia tożsamości – jako powodu do
opowieści autobiograficznej. Buduje opowieść będącą niejako rekonstrukcją procesu badawczego, którego celem ma być
ustalenie i poznanie wydarzeń, które – z jednej strony – wiążą
się bezpośrednio z autorem, ale – z drugiej strony – mogą być
i są metaforą tragicznie poplątanych losów w środkowej Europie XX wieku. Mówiąc konkretnie: Pollack przedmiotem swej
opowieści zbudowanej jak materiał dochodzeniowy czyni docieranie do prawdy o swoim biologicznym ojcu, który był esesmanem. Niewątpliwym osiągnięciem Śmierci w bunkrze jest
konsekwentna odwaga rozbijania stereotypów narodowych
i ideologicznych, ukazanie rzeczywistości jako złożonej o wiele
bardziej, niż to pokazują jej instytucjonalne wizerunki.
Ale studium autora Śmierci w bunkrze to jednak zaledwie
odbicie tej świadomości, uwagi nie uczestnika, lecz spadkobiercy. Mogę powiedzieć, że ten zachodni wariant „ukąszenia
heglowskiego” wciąż jest mi – i chyba w ogóle nam, Polakom –
właściwie nieznany. Tym więc bardziej warto mu się przyjrzeć.
Nawet jeżeli ciągle będziemy mieli do czynienia z niepodpowiedzeniem, wyparciem, autousprawiedliwieniem.
Kiedy biorę do ręki książkę dobrego autora, spodziewam się
ponadto uniwersalnych walorów bogatej lektury, zawsze na
nie liczę. Pisarz, który nie poprzestaje na roli publicysty i adwokata choćby najbardziej dla siebie ważnej sprawy, zawsze umie
powiedzieć coś więcej. W Przy obieraniu cebuli istotna wydaje
się też warstwa uwag autotematycznych, odnoszących się do
możliwości czy może niemożliwości pisania autobiografii. Czytamy na przykład:
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„[...] dopiero teraz zaczyna on – tu dzisiejszy Grass pisze
w trzeciej osobie o Grassie dawnym – odczuwać zmęczenie,
podtrzymuje go już tylko spoglądanie wstecz” (s. 56, przekład
Sławomira Błauta, 2007).
Czy ta formuła nie odnosi się do każdej dojrzałości i każdej
pisarskiej autobiografii?
A przy okazji zauważmy, że nie tak dawno Wiesław Myśliwski, równocześnie z Grassem, wymyślił podobny koncept narracyjny dla opowieści autobiograficznej. Myśliwski zbudował
swoją powieść wokół czynności łuskania fasoli (Traktat o łuskaniu fasoli, 2007). Grass wpadł na pomysł z cebulą, obrazowo uzmysławiający możliwość zdejmowania kolejnych warstw,
aż do całkowitego unicestwienia przedmiotu. A ponadto obieranie cebuli wywołuje płacz. Wymusza. Ten wymuszony płacz
jest niejako mechaniczny, fizjologiczny, czysto zewnętrzny. Ale
przecież przykry i nieunikniony.
Różnie o tej spowiedzi Güntera Grassa pisano, nie zabrakło
nawet posądzeń o wyrachowanie, polityczny koniunkturalizm
i kupiecką reklamę. Polityczne i rynkowe skutki publicznego
rachunku sumienia, czynionego przez osobę tak we współczesnych dziejach polsko-niemieckich ważną jak Grass, są nie
do uniknięcia, więc skoro się o tym wie, można próbować po
części nimi korzystnie pokierować. Ale uważałbym je mimo
wszystko za skutki uboczne, efekty towarzyszące. Istotą jest
jednak obrachunek i wyznanie, próba odwagi, wysiłek spojrzenia na swoje minione życie i wewnętrzna zgoda na wystawienie mu niejako zewnętrznej oceny.
W autobiograficznej prozie Grassa, która – mimo moich początkowych obaw – wcale nie stała się przegadana czy mało
interesująca, pociąga mnie efektowna umiejętność snucia
opowieści, przemiany zdarzeń w doświadczenia, przetwarzania rzeczywistości w literaturę. Jako czytelnik tej książki jestem
świadkiem takiego procesu w większym stopniu niż podczas
lektury powieści i możliwość towarzyszenia tej pracy, bycia widzem w tym spektaklu, którego istotą jest tworzenie, trzyma
mnie przy lekturze, kusi i wciąga. Jest jasne, że czytelnicze zainteresowanie stale podtrzymuje też problematyka. Próba rekonstrukcji dziejów powojennego niemieckiego umysłu, dokonywana na najbardziej wiarygodnym, bo własnym przykładzie,
wydaje mi się świeża, jeżeli nie odkrywcza, i stanowi drugi ważny wątek, który mnie bardzo obchodzi. Autobiograficzna opo-

wieść Grassa wciąga – niezmiennie interesuje mnie proces
kształtowania się świadomości pisarza. A tutaj, prócz wątku,
który można byłoby pół żartem określić jako bildungsroman,
jest przecież także wątek wojennej i powojennej świadomości niemieckiej. I wszystko opowiedziane z obfitością konkretów i zarazem w przybliżeniu, obrazowo i metaforycznie, z ironią zabezpieczającą przed sentymentalizmem. Czytałem więc
tę książkę, starając się zrozumieć jak najwięcej z jej problematyki i zarazem podglądając sposób opowiadania.
Co ma Stambuł do cebuli
Kupiłem książkę Orhana Pamuka zatytułowaną Stambuł.
Wspomnienia i miasto. Jest to autobiografia, a autobiografie,
podobnie jak dzienniki, listy i eseje, najbardziej lubię czytać.
Oczywiście z radością przeczytałbym dobrą powieść współczesną, ale widocznie – jak powiadają Goethe i Márai – nikt nie
chce mieć dzieci. Do Stambułu zabieram się ze szczególnym zaciekawieniem, ponieważ tytuł obiecuje perspektywę, która we
współczesnym pisaniu wydaje się mocno pociągająca – anon-

suje narrację nie tyle o sobie, co o miejscach, które nas tworzą
i wyposażają. Dlatego tak bardzo jestem zaciekawiony książką
Pamuka, nie tylko jako opowieścią o Stambule, który podobno
jest fascynujący, ale również jako opowieścią o tworzeniu się
indywidualnej tożsamości kulturowej.
Z podobnym zainteresowaniem czytałem już wcześniej
inne autobiografie, między innymi „cebulę” Grassa i trzy tomy
Coetzee’ego. Grass nie skupia uwagi na miejscach i nie przypisuje im większej roli – jest przekonany, że ręce, które urabiają nas jak ciasto, należą do Historii. Coetzee jest bardziej świadomy modelującego działania miejsc, w których przychodzimy
na świat i gdzie dorastamy, dostrzega rolę Republiki Południowej Afryki, a później Londynu, w swoim życiu. Ale i on pisze raczej o sobie niż o miejscach. Jestem ciekawy, do jakiego stopnia udało się to Pamukowi.
Pomysł na autobiografię, na współczesną autobiografię, jest
bowiem zadaniem, z którym literatura męczy się szczególnie
ambitnie i czuje się tym wysiłkiem szczególnie nieusatysfakcjonowana. Może jeszcze do tego tematu wrócę.
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Poeta, kapral, przedsiębiorca
Dylematy współczesnego reżysera
Joanna Morawiecka

Czy mamy do czynienia z wymianą elit i kształtowaniem nowej
strategii twórczej? Czy też z – do znudzenia przywoływanym
– kryzysem etosu inteligencji, dezintegracją środowiska i brakiem koherentnej wizji twórczości? To pytania nasuwające się
w efekcie moich badań naukowych prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi,
ściślej zaś wśród studentów oraz absolwentów Wydziału Reżyserii. Wyniki przeprowadzonych dotychczas wywiadów skłoniły mnie do rozważenia kwestii poczucia elitarności, akceptacji
bądź odrzucania odpowiedzialności za kształtowanie dyskursu
społecznego, jak również budowania strategii twórczej w sytuacji wolnorynkowej. Wstępna analiza materiału empirycznego
wykazuje, iż współcześnie studenci nie utożsamiają się z pojęciem „elity”, nie czują się przyszłą elitą. Wiąże się to ze zrzucaniem z siebie odpowiedzialności za odbiorcę i kształtowanie jego światopoglądu. Przyjmuję, że takie zjawisko nie jest
jedynie wynikiem buntu młodych wobec zastanych struktur,
kontestacją dokonań poprzedników, lecz zmianą, którą ujmuję jako transformację „zachodzącą w organizacji społeczeństwa
oraz we wzorach myślenia i działania w czasie”1.
By spróbować tę kwestię wyjaśnić, muszę jednak przyjąć
jedną z definicji elit, która stanowić będzie punkt wyjścia do
naszych rozważań: „Społeczeństwo jest zawsze dynamicznym
połączeniem dwu czynników: mniejszości i mas. Na mniejszość
składają się osoby lub grupy osób charakteryzujące się pewnymi szczególnymi cechami. Natomiast masa to zbiór osób niewyróżniających się niczym szczególnym”. Mniejszość stanowią
ludzie, „którzy stawiają sobie duże wymagania, przyjmując na
siebie obowiązki i narażając się na niebezpieczeństwa”2.

Wizja, którą przedstawia Ortega y Gasset, określa elity na zasadzie kontrastu – wyłaniającego się czy też stojącego w opozycji do jednolitej rzeszy, której jednostki „znajdują zadowolenie w tym, że są tacy sami jak inni”3. Autor Buntu mas postrzega
elity jako wybitne jednostki, które oddzieliły się od tłumu
i zbuntowały przeciw niemu, wyrażając zdziwienie zastaną sytuacją. Owo zdziwienie nazywa „specyficznym i ekskluzywnym
sportem i luksusem intelektualistów”4, który stanowić ma początek zrozumienia.
Bardziej typologiczne rozróżnienie terminu elity proponuje Janusz Sztumski. Podaje on dwa współcześnie wyróżniane rozumienia: pierwsze, związane z językiem potocznym,
oznacza zespół ludzi wyróżniających się pod jakimś względem w swoim otoczeniu. Drugie, naukowe, mówi o gremiach
przywódczych wyróżniających się wśród mas ludzkich danego
społeczeństwa, spośród których zostały wyłonione przez różne selekcje społeczne. Typologia Sztumskiego mówi również
o elitach składających się z osób, „które w opinii swojego środowiska, czy też szerszej zbiorowości cieszą się: bądź to szczególnym osobistym autorytetem lub prestiżem i z tego tytułu
spełniają określone funkcje społeczne, np. jako strażnicy szczególnie cenionych wartości, bądź też są zaliczane do zbioru ludzi zajmujących strategiczne pozycje w publicznych lub prywatnych organizacjach, jakie istnieją w danym społeczeństwie
i z tego powodu cieszą się w nim urzędowym autorytetem lub
prestiżem”5. Przyjmując tę definicję – elity tworzą osoby zaliczane do wpływowych oraz zajmujące eksponowane pozycje.
Proponuję przeanalizować wyniki pilotażowych badań terenowych przeprowadzonych wśród studentów i absolwentów
Wydziału Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej, uważanej w dys-

1
J. Macionis, Sociology, Englewood Cliffs 1987, s. 630, za: P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 22.
>> 2 J. Ortega y Gasset, Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 2006, s. 10-12.
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Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 11.
J. Sztumski, Elity: ich miejsce i rola w społeczeństwie, Katowice 1997, s. 12.
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kursie społecznym za miejsce elitarne. Studenci Filmówki stanowią – co za tym idzie – postulowane przyszłe elity intelektualne. Rozmówcy deklarują, że nie utożsamiają się z omawianą
grupą społeczną. Stosunek ich trudno też zakwalifikować jako
negujący. Postawy rozmówców można pogrupować w zależności od poczucia odpowiedzialności za odbiór społeczny ich
filmów na:
1. postawę świadomości (o różnym natężeniu),
2. postawę charakteryzującą się wypieraniem poczucia odpowiedzialności na dalszy plan świadomości,
3. oraz postawę niewyrażającą świadomości odpowiedzialności.
Przytoczone poniżej wyznania prowokują szereg pytań:
Ja sądzę, że moje słowa mnie wiążą. Jeżeli wypowiadam jakąś opinię, to powinienem ją uzasadnić. Jest taka z dawien
dawna uformowana w Polsce pozycja artysty w społeczeństwie, z definicji misyjna. To jest fałsz, nieprawda i to już
było. Są takie środowiska, które na tym wygrywają, i uważam, że to bardzo niedobrze. Sądzę, że potencjalnie artysta
ma możliwość, by pełnić misję, być instytucją zaufania publicznego. Tylko żeby tak się stało, nie można od początku
wychodzić z takiego założenia, wręcz przeciwnie – zakładając [misyjność] – tracimy ją. Bo proces rozwoju artystycznego, dyfuzji myśli, tego, że ja się wypowiadam do kogoś i on
to odbiera... Absolutnie najważniejszą rzeczą dla tego procesu jest autentyczność, osobistość wypowiedzi. To, że to
jest takie prawdziwe... Chodzi o to, że to jest wpisane w nurt
czasów. Kultura się rozwija, ja jestem częścią tej kultury. Muszę rozumieć, co się wokół mnie dzieje, muszę mieć coś do
powiedzenia. Dopiero wtedy ten przekaz ma w ogóle sens.
Dopiero po całym tym procesie może się okazać, że ja, czy
ktokolwiek inny, pełnię w społeczeństwie konkretną rolę.
A nigdy w odwrotnym kierunku. No tak, to jest rzeczywiście spuścizna komunizmu. Są takie konferencje organizowane przez Wajdę (na dwóch takich byłem) o poszukiwaniu
współczesnego bohatera czy roli artysty we współczesnym
społeczeństwie. Wszystko to postkomunistyczny bełkot, to
nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli artyści czy intelektualiści w społeczeństwie francuskim zajmowali jakąś pozycję,
a wypracowali sobie kolosalną, to jest efekt rozwoju, a nie
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założenia. Oczywiście stypendia państwowe, dotacje czy
to, że państwo skupuje rocznie 100 tysięcy obrazów od różnych domorosłych malarzy i wywala w błoto pieniądze –
to jest oczywiście ten sam mechanizm, który ja nazwałem
tu postkomunistycznym bełkotem. To mechanizm utrwalania nieszczęsnej wizji kultury. A to nie ma nic wspólnego
z misyjnością sztuki, z żadnym autorytetem. To jest tylko
coś, co maskuje, pomaga [określonym grupom]. Mieszczanie potrzebują artystów, wykorzystują ich do różnych celów i dlatego to kupują [taką wizję sztuki]. Jeżeli na przykład
Balzak czy Flaubert wypracowali sobie pozycję w świadomości społecznej, to tylko dlatego, że byli na bakier z systemem i że ten przekaz był absolutnie autentyczny. Oczekiwanie, że jakikolwiek reżyser może mieć teraz w Polsce taką
pozycję, jaką miał kiedyś Wajda, jak reżyserzy kina moralnego niepokoju... Naprawdę takiego [kina] nigdy nie było, ale...
To jest wylewanie dziecka z kąpielą. Powinno być dokładnie przeciwnie: surowy osąd, bezkompromisowość, no mercy, żadnej taryfy ulgowej, wysokie wymagania. Jakakolwiek
sztuka autentyczna będzie w tej chwili na bakier ze społeczeństwem, nie będzie mu schlebiać. To może zrobić tylko
nowe pokolenie, jakiś zupełnie nowy pomysł na kulturę i na
kino. W efekcie może się okazać, że ci ludzie... że możemy od
nich czegoś oczekiwać6.

Możemy zastanawiać się, czy cytowany respondent nie reprezentuje grupy wyznawców kolejnej ideologii, która być może
nie jest przez nich uświadamiana. Ten pogląd jest również zideologizowany i niesie w sobie pierwiastek pozaempiryczny
– wiarę w istotę sztuki; owa istota sztuki – według omawianego sposobu myślenia – nie może być zwerbalizowana. Artysta próbuje do niej dotrzeć w indywidualnym akcie tworzenia.
Postawa taka łączy w sobie wiarę w wolny rynek z utopijnym
anarchizmem sztuki7.
Do kwestii inteligentów, którzy „byli na bakier z systemem”,
odnosi się Andrzej Koraszewski. Przytaczając słowa Józefa Chałasińskiego, rysuje obraz inteligencji końca lat pięćdziesiątych
jako zamkniętego i liczebnie ograniczonego getta, które nazywa „Europejczykami”. „Frazeologia europejskości jest stałym ry>>

6

>>

7

Informator nr 1, student reżyserii, absolwent filozofii i fizyki.
Por. J. Szacki, Spotkania z utopią, Warszawa 2000, s. 34-35.

sem polskiej inteligencji, ale [...] jest ona z reguły nie tyle próbą przybliżenia zachodniej nowoczesności do ludu, co formułą
podkreślającą nasz dystans od tego ludu”. Koraszewski, idąc za
Chałasińskim, utrzymuje, że „w tej europejskości nie ma odpowiedzialności ani za Polskę, ani za Europę, [...] jest to głównie
wyraz skłonności do hedonistycznej konsumpcji, a nie do zbiorowego trudu”8.
Tej pesymistycznej wizji warstwy inteligencji przeciwstawiony jest opis „bezdomnych”, „inteligenckich twórców żyjących
poza gettem, tworzących wielkie dzieła w samotności, dzieła,
które składają się na nasze najpoważniejsze dziedzictwo kulturowe”. „Bezdomni” ci przeciwstawiali się własnej warstwie,
„nierzadko spalając się na tym buncie”. Jak pisze Koraszewski,
referując poglądy Chałasińskiego: „To oni tworzyli nasz kulturowy Olimp. Problem polega jednak na tym, że samotny heroizm jest możliwy w humanistyce, ale w dziedzinie nauk ścisłych
sama świadomość nie wystarcza”9. Autor motywuje tę niewystarczalność potrzebą bazy polegającej na edukacji (przyszłych
inżynierów, fizyków, chemików itd.) już od najmłodszych lat
oraz potrzebą funduszy koniecznych do prowadzenia badań
naukowych.
Zaryzykuję stwierdzenie, że zawód filmowca łączy w sobie
cechy humanisty i reprezentanta nauk ścisłych. Aby napisać
scenariusz, wystarczy papier i pióro, lecz by przejść do jego realizacji, zorganizować plan zdjęciowy, zatrudnić aktorów, operatora, dźwiękowca, zamówić catering itd. – na to potrzebne są
fundusze10.
Z przytaczaną wyżej wypowiedzią studenta Filmówki korespondują słowa Piotra Piotrowskiego, nominowanego do Nagrody NIKE za książkę Znaczenia modernizmu. W stronę historii
sztuki polskiej po 1945 roku:

nęła na rozwój zainteresowania sztuką i krytyką artystyczną. Trzeźwo jednak patrzę na sytuację: mam pewne obawy,
że tak się nie stanie. Na przeszkodzie stoją polskie elity intelektualne, dla których sztuka współczesna porusza obcą im
problematykę, niezrozumiałą. Polski intelektualista został
ukształtowany w zupełnie innych okolicznościach historycznych, w zupełnie innym systemie wartości, dość anachronicznym i odległym od modelu społeczeństwa otwartego.
Sztukę współczesną zaś postrzegam jako jeden z aktywnych
czynników społeczeństwa otwartego, a nawet – o czym pisałem w katalogu Negocjatorzy sztuki... – jako swoistego
rodzaju awangardę tego procesu. Aby uzmysłowić sobie
ogrom napięcia między funkcjonującym w Polsce systemem wartości, który w większości wyznają polskie elity intelektualne, a podstawami społeczeństwa otwartego, wystarczy przyjrzeć się funkcjonowaniu pojęcia wolności.
Zasadniczo, i taka jest polska tradycja intelektualna,
dotyczy ono zakresu znaczeń związanych z życiem narodowym, zbiorowym; pojęcie wolności kojarzone jest tu
z narodową i państwową suwerennością, nie zaś z wolnością indywidualną. W centrum uwagi jest zbiorowość – nie
indywiduum. W polskiej kulturze nie ma nazbyt rozbudowanej tradycji liberalnej czy anarchistycznej (jeżeli próbuje się rozwijać ta pierwsza, to raczej w ramach tzw. liberalizmu konserwatywnego, który wszak nie jest sojusznikiem
sztuki współczesnej). Społeczeństwo otwarte zaś za wartość nadrzędną uznaje problem wolności indywidualnej.
Sztuka współczesna, zwłaszcza w Polsce ostatnich lat, stawia przede wszystkim problem tożsamości jednostki. Tu
zatem leży problem konfliktu pomiędzy wartościami, jakie stawiane są we współczesnej sztuce, a oczekiwaniami elit intelektualnych (w tym pozostałej części wykształconego polskiego społeczeństwa). Ten stan rzeczy może
zmienić jedynie wysiłek edukacyjny. Jedynie młodzi ludzie, którzy są lepiej i – przede wszystkim – inaczej wykształceni, mogą przyczynić się do zmiany sytuacji, nie zaś
dość tajemnicze (aczkolwiek sympatyczne) nominacje do
nagrody Nike11.

Tak jak już wspomniałem, bardzo bym sobie i wszystkim zainteresowanym współczesną kulturą artystyczną (czy też
w ogóle kulturą artystyczną) życzył, aby nominacja ta wpły8
A. Koraszewski, Inteligencja na drodze do kapitalizmu, „Kultura” (Paryż)
1998, nr 3 (606), s. 9.
>> 9 Ibidem.
>> 10 Jeden z rozmówców, student, przytaczając słowa Andrzeja Wajdy, powiedział, że zawód reżysera musi łączyć w sobie cechy poety i kaprala. Ten
sam rozmówca wyraził również opinię, że dzisiejszy reżyser musi być przedsiębiorcą, żeby mógł realizować swoje filmy.

>>

Rozmowa z Piotrem Piotrowskim, http://magazynsztuki.pl/archiwum/
teksty_internet_arch_all/archwium_teksty_online_17.htm (23.02.2009).
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Ernest Van den Haag opisuje sytuację elit w kontekście komercjalizacji życia lat sześćdziesiątych w USA. Pomiędzy jego opisem a obecną sytuacją w Polsce zauważyć można wiele analogii: „Elita już nie rozstrzyga o tym, co się produkuje, tak samo jak
i pod innymi względami nie panuje nad społeczeństwem. Elita
staje się elitą raczej dzięki temu, że produkuje towar, który idzie
– towar, który odpowiada przeciętnej gustów – poprzez środki
masowego przekazu. Zmiany w podziale dochodu, mobilności
i komunikacji [...], ekonomika produkcji masowej – spowodowały osłabienie wpływów indywidualnego konsumenta”12.
Zarysowuje się tu kolejny problem. Współcześni młodzi
twórcy – potencjalnie stanowiący przyszłe elity – stoją przed
dylematem: twórczość autorska czy też praca w szeroko pojętych środkach masowego przekazu, gdzie twórczość indywidualna jednostki nie jest w żaden sposób eksponowana.
Pozostańmy jeszcze przy pierwszej z omawianych postaw,
tj. postawie świadomości. Analiza wypowiedzi z badań pilotażowych wskazuje na to, że taka postawa może być przejawem
odmiennie motywowanej strategii:
Z perspektywy, w jakiej jestem, widzę, że jest to środowisko,
które w jakiś sposób kształtuje opinię publiczną. To nie jest dobre określenie – elitarność, ale widzę, że rzeczywiście mamy
na to wpływ. Nie liczyć się z tym, jest niemądre. Można mieć
punkowe podejście Maćka Migasa, można z tym pewnie zostać do końca. Ale on nie ucieknie od faktu, że on kształtuje
opinie, gusta, że spoczywa na nim po prostu pewnego rodzaju odpowiedzialność. Nie mówię, że on źle się z tej odpowiedzialności wywiązuje. Ale on funkcjonuje w ten sposób, że wypowiada się publicznie filmem, a potem po filmie. Nie chodzi
o stworzenie jakiegoś wzorca, do którego trzeba się dopasować, tylko żeby być takim, jakim się chce być – wiernym sobie.
Więc jesteśmy środowiskiem, które ma na coś wpływ. Ale
tylko w takim znaczeniu [o jakim mówiłem]. Nie tak, że jak
pokażesz komuś legitymację studencką to... po pierwsze to
się już skończyło, nawet jeśli było tak w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych13.
12
E. Van den Haag, Kultura popularna, przeł. E. Życieńska, [w:] Superameryka. Szkice i kulturze i obyczajach, pod red. W. Górnickiego i J. Kossaka , Warszawa 1970 , s. 46.
>> 13 Informator nr 2, absolwent, asystent w PWSFTViT.

Przejdźmy do drugiej z postaw, charakteryzującej się wypieraniem ze świadomości poczucia odpowiedzialności, a zarazem
przynależności do elity intelektualnej. Reprezentują ją dwie
poniższe wypowiedzi:
Co do tego, że zmieniamy opinię społeczną – ta świadomość gdzieś jest. Ale nie można się na tym koncentrować,
bo to jest – przynajmniej dla mnie – blokujące. Ja nie mam
takiej ambicji, żeby zmieniać ludzi przez swoje filmy. Ja chcę
opowiadać historię i chcę, żeby ktoś dzięki niej zapomniał,
że mu dziecko w domu płacze, albo wzruszył się, zainteresował tym, co ogląda. I wydaje mi się, że gdybym myślała
o tym, że jestem osobą, która jest w stanie coś zmienić albo
wpływać na czyjeś życie, to by mnie bardzo deprymowało.
Nigdy nie miałam wrażenia, że jestem wyjątkowa. Po prostu
staram się robić wszystko na swoją miarę i mieć do siebie
zdrowy stosunek i dystans14.

Podobne elementy odnajdujemy w kolejnej wypowiedzi,
w której pojawia się świadomość kontynuowanego etosu inteligenckiego środowiska filmowego, charakterystycznego jednak dla poprzedniego pokolenia bądź też dla wykładowców,
co sugeruje budowanie opozycji i wyparcie własnej deklaracji o przynależności do elit. Jednocześnie obraz przedstawiony przez respondenta zawiera przekonanie o dewaluacji Szkoły
Filmowej i przyjęcie deklarowanej strategii minimalizmu, odrzucającego świadome operowanie w kategoriach makrospołecznych czy makrokulturowych. Tym razem w zamian proponowany jest jednak jasno określony własny rozwój i dążenie do
równowagi, sprowadzone jednak ciągle jedynie do kategorii
jednostkowych. Co symptomatyczne, jako jednostki, a nie grupa, opisywane jest nawet audytorium:
Grzegorzek przez cały czas mówił nam na zajęciach: „Kurwa! Jesteście elitą tego narodu, powinniście czytać książki,
powinniście znać Dostojewskiego!” itd. Żeby przez cały czas
pamiętać, że studiowanie bankowości i marketingu nie jest
czymś [tak] prestiżowym [jak nauka w Łodzi]. Zresztą to pojęcie Filmówki i tak się w Polsce zdewaluowało, bo to nie
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Informator nr 3, absolwent, pracuje w zawodzie, reżyserując filmy i seriale.

znaczy, że jak ktoś skończył tę szkołę, to zrobi karierę. Lepiej
i prościej wybrać się na jakiś kierunek związany z ekonomią.
Czy mam świadomość, że zmieniam swoim filmem czyjąś wizję świata?
Na daną chwilę tak, ale żebym komuś mógł zmienić sposób myślenia na dłużej... nie wiem, niepewny jestem tego.
Trzeba być rozliczonym z samym sobą. Gdybym się przygotowywał do debiutu, nie chciałbym się przejmować tymi
wszystkimi rzeczami, które gdzieś tam w Szkole były krytykowane. Chciałbym pójść na głęboką wodę i jak tonąć,
to głęboko. I wiem, że jak ktoś obejrzy taki film i coś go
na chwilę w tym filmie zainteresuje, albo zostanie komuś
w głowie jakiś obraz, scena, to ta właśnie osoba na widowni to potwierdza. Tak że mam taką świadomość, ale do tego
jest potrzebna co najmniej jedna osoba15.

Zauważmy, że w powyższej wypowiedzi, w cytacie przytaczanym przez rozmówcę, uwidacznia się również uświadamianie,
formowanie studentów Filmówki na przyszłe elity przez wykładowców – uznanych reżyserów.
Nie myślałam nigdy o poczuciu odpowiedzialności. Jednak
na pewno mam coś takiego, bardziej jak robię dokument niż
jak robię fabułę, bo ja nie umiem – jeśli chodzi o dokument
– wchodzić w kryzysową sytuację z kamerą. W takich sytuacjach nie wiem, jak mam się odezwać, a co dopiero włączyć
kamerę. Może jeszcze do tego nie dojrzałam. Po prostu się
boję, żeby komuś nie zrobić krzywdy. Wszystkie dokumenty, które zrobiłam, są śmieszne i wzruszające – tak bym to nazwała. Natomiast w fabule czuję mniejszą odpowiedzialność,
w fabule wyrażam siebie, więc nie odpowiadam przed nikim,
jaka jestem. Te filmy to manifestacja mojej osoby16.

Pierwsza wyszczególniona przeze mnie grupa – reprezentująca poczucie odpowiedzialności za odbiorcę – aby móc utożsa>>
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Informator nr 4, student reżyserii.
Informator nr 5, absolwent reżyserii.

miać się z elitą intelektualną, przyjęła nową, własną definicję
tego terminu. Druga z grup odrzuca zastaną definicję, nie identyfikuje się z nią, nie tworząc jednocześnie całościowej definicji
własnej. Trzecia natomiast w ogóle tą problematyką się nie zajmuje, uznając siebie za artystów, którzy, tworząc film, wyrażają
siebie, natomiast odbiór dzieła nie jest dla niej istotny.
Z moich dotychczasowych – wyrywkowych jeszcze – badań
wynika, że najliczniejsza jest grupa druga. Pojęcie elit rozumiane jest tu jako „towarzystwo salonowe”, o którym pisał również
Koraszewski, niezdolne do przeprowadzenia jakichkolwiek
działań. Na pytanie o odpowiedzialność członkowie grupy reagują podobnie: rozmywają ów termin, odżegnują się od niej.
Jednocześnie podejmowana tematyka filmów traktuje o bieżących problemach społecznych: bezrobotna młodzież w małych
miasteczkach17 czy masowa emigracja młodych18.
Co ciekawe, wymienianych przez siebie autorytetów – nauczycieli łódzkiej szkoły filmowej, uznanych reżyserów, z którymi się utożsamiają – także do elity nie zaliczają. Odcinanie się
od tego środowiska świadczyć może o rozczarowaniu aktualnymi elitami.
Jednocześnie nie obserwuję chęci tworzenia nowego środowiska inteligencji, co może być powodowane dezintegracją środowiska reżyserów. Zamiast tego poczucie odpowiedzialności, które jest po części transmitowane pomiędzy
pokoleniami, zostało zastąpione przez postulat indywidualnej swobody twórczej. Ta swoboda jest jednak – wraz ze zbliżaniem się respondentów do końca szkoły – wyraźnie ograniczana i rozmywana na rzecz kompromisów z rzeczywistością
wolnorynkową. Odrzucana wcześniej „chałtura” zaczyna być
więc w większym stopniu akceptowana i przebudowaniu ulega cała strategia twórcza. To zjawisko – wykraczające poza
niniejsze rozważania – będzie więc przeze mnie badane zarówno poprzez prowadzenie wywiadów, jak i na przykład poprzez obserwację planów spotów reklamowych czy filmowych telenowel TVP.
>>
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>>
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Moje miejsce, reż. Leszek Dawid.
Oda do radości, reż. Anna Kazejak, Jan Komasa, Maciej Migas.
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Waldemar Krzystek

„Prawie cały świat w zapyziałej Legnicy”
– wywiad z Waldemarem Krzystkiem, twórcą Małej Moskwy
Beata Szady, Waldemar Mazur

>>Tomasz Raczek w TVP ostro skrytykował Małą Moskwę. Po
pierwsze zarzuca jej, że jest melodramatem, a takich filmów
w Polsce nie powinno się robić. To akurat mogło po Panu
spłynąć jak po kaczce. Ale zarzut słabego wykonania filmu
pewnie już nie.
>>Dziwi mnie łatwość i pewność, z jaką krytycy formułują pewne poglądy. Bo skąd Tomasz Raczek wie, że nie powinno się robić u nas melodramatów? Skąd wie, że Mała Moskwa jest źle
nakręcona? Nie popadajmy w paranoję! W końcu film dostał
osiem nominacji do polskich Orłów. Nauczyłem się lata temu
jednej rzeczy – trzeba być ostrożnym i gdy strasznie chwalą,
i gdy totalnie krytykują.
>>Z czego wynika zła opinia na temat Pana Małej Moskwy
wśród polskich krytyków?
>>O to musicie ich zapytać, bo to jest dla mnie trochę taka
mniejszość umysłowa, której nie mogę zrozumieć.
>>No tak, ale dla wielu werdykt Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni jest bardzo kontrowersyjny.
>>Przede wszystkim sprawił jedną rzecz – nie pamiętam, kiedy
ostatni raz na pierwszych stronach gazet toczyła się tak zacięta debata dotycząca tego, który film powinien otrzymać główną nagrodę. Kłótnie wokół werdyktu sprawiły, że dwie produkcje – Mała Moskwa i 33 sceny z życia Małgorzaty Szumowskiej
– wryły się ludziom w pamięć. Przeważnie filmy nagradzane na

festiwalu zbierały w kinach po 30-40 tysięcy widzów. Jeśli udało się ściągnąć 100 tysięcy, to był wielki sukces i coś niebywałego. A dziś Mała Moskwa ma ponad 200 tysięcy, 33 sceny z życia
niewiele mniej.
>>Zaskoczyła Pana tak duża oglądalność?
>>Nie, w sukces tej produkcji zawsze wierzyłem. Inna sprawa, że poza mną mało kto. Na przykład dystrybutorzy uważali, że w Polsce film grany po rosyjsku się nie przyjmie. Mówili:
Nie lubimy naszych wschodnich sąsiadów, nikt na to do kina
nie pójdzie. Do tego nie wiedzieli konkretnie, o czym jest ten
film – o miłości czy o polityce? Należy pamiętać, że dystrybutorzy mają pewne szufladki – jeżeli film do żadnej nie pasuje,
jest z nim problem. Dlatego nie wykazywali zainteresowania,
nawet gdy Mała Moskwa była już skończona. Sytuacja zmieniła
się po Złotych Lwach. Wszyscy byli zainteresowani, mówili nawet, że wcześniej musiałem pokazać im inną wersję.
>>Dlaczego Mała Moskwa powstała dopiero teraz?
>>W PRL-u nie było mowy o zrobieniu tego filmu z powodu
cenzury, oficjalnie wojska radzieckie w Polsce nie stacjonowały. Z kolei zaraz po ’89 brakowało pieniędzy. To był taki okres,
kiedy robiło się filmy byle jak i byle tylko było. Określiłbym
to jako sklepikarstwo w kinematografii, gdzie jakość nie miała znaczenia. Wiedziałem, że temat będzie zmarnowany, jeżeli
zrealizuję go za psi grosz i w dwadzieścia dni zdjęciowych.
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>>Tak trudno jest pozyskać w Polsce pieniądze na film?
>>Na szczęście to się zmienia, odkąd dosyć sensownie zaczął
działać Polski Instytut Sztuki Filmowej. Co prawda mnie na
Małą Moskwę przyznali nie za wiele – 1,5 miliona zł. Uratowała
ją TVP, która wyłożyła ponad 4 miliony. Myślę, że film pomógł
zrozumieć decydentom, że w naszym kraju istnieje zapotrzebowanie na produkcje historyczne.
>>Szukał Pan sponsorów za granicą?
>>Tak, w Rosji, ale oni uważali, że nie warto wracać do przeszłości. Ich zdaniem to już nikogo nie obchodzi. U nas przez wiele
lat taki pogląd też można było zaobserwować. Ja byłem przekonany, że skoro pojawiła się wolna Polska, to wreszcie możemy opowiedzieć kilka przemilczanych faktów z naszej historii.
O dziwo, tak się jednak nie stało. Dopiero teraz w tej materii
zaczyna się coś dziać. I jednym z takich filmów – ciekawych dla
młodego widza – chciałem, aby stała się właśnie Mała Moskwa.
>>Pokazuje Pan w niej Legnicę lat sześćdziesiątych i totalne
oddzielenie dwóch światów – polskiego i rosyjskiego. Zna
Pan to z autopsji.
>>Pamiętam, mieszkałem wtedy na ulicy Podchorążych, to była
boczna Okrężnej. Na jej końcu znajdowały się mur i wartownia, odgradzające radzieckie osiedle. Do początku lat siedemdziesiątych był to teren absolutnie zamknięty. Myśmy spotykali się z Rosjanami tylko w sytuacjach formalnych, na przykład
co jakiś czas uczniowie z ich dziesiątej klasy (ostatnia klasa
szkoły podstawowej) przychodzili do nas na spotkania, żeby
zobaczyć, jakie czytamy książki. W takich sytuacjach było widać, jaka jest przepaść między nami, jeżeli chodzi o literaturę współczesną, kino. Oni absolutnie nie mieli dostępu do nowych książek, piosenek, filmów.
>>Główna bohaterka Wiera podjęła heroiczny bój, aby osiąść
w Polsce. Zapłaciła za to najwyższą cenę. Czy zna Pan przypadki Rosjan, którym udało się zostać?
>>Nie, w latach sześćdziesiątych było to wręcz niemożliwe. Mój
kolega miał dziewczynę Rosjankę. Wielka miłość. Postanowili w tajemnicy, że jak dziewczyna skończy 18 lat, to się pobiorą i zamieszkają w Polsce. Władze dowiedziały się o pomyśle
młodych, wezwały do siebie jej rodziców i otwarcie powiedziały – bez znaczenia, czy ona będzie miała 18, czy 30, nie zostanie w tym kraju. Bardzo szybko wyperswadowano im wspólną
przyszłość.
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Tę procedurę pokazuje właśnie mój film – jeżeli Rosjanie
zgodziliby się na to raz, za chwilę mieliby innych, ruszyłaby lawina. Wielu spośród nich, jak wyjeżdżało z Polski, płakało, gdyż
często wracali do znacznie gorszych warunków życia. Tam była
przerażająca bieda i walka o przetrwanie! Rosjanie przyjeżdżali do Polski z jedną walizką na osobę, a wracali z kontenerami
kolejowymi.
>>Jaki był wtedy Pana stosunek do Rosji?
>>W tamtym czasie zaczęły rodzić się we mnie wątpliwości co
do prawdziwego obrazu ZSRR. Bo czytałem w gazetach, że
Gagarin leci w kosmos, za chwilę Tierieszkowa, wszystko idzie
świetnie. Widzę w telewizji Dzień Zwycięstwa – wielkie rakiety
balistyczne. Rosja wydaje się potęgą, imperium, wszyscy się jej
boją, a tymczasem gdy już ktoś poznawał Rosjan prywatnie, to
odkrywał inny kraj.
Oni prosili Polaków: Czy pomożesz mi sprzedać aparat zorkę, a za pieniądze kupić kaszę? Albo kupić wełnę, żeby w Rosji
było z czego sweter zrobić. I wtedy, jak tak z tymi ludźmi rozmawiałem, pomyślałem: Co to za imperium, skoro obywatele (i to rodziny oficerskie!) kupują w Polsce kaszę, wełnę, buty,
spodnie, kurtki, co się da i wysyłają to do krewnych w Rosji!
W filmie jest taka scena – na osiedle przyjeżdżają Rosjanie,
w tym Wiera z mężem. W jednym z mieszkań poprzedni lokator zrobił śmietnik, syf totalny. Wchodzi do niego kobieta w ciąży, uśmiecha się, jest szczęśliwa, bo ma swoje cztery ściany
i dach nad głową. Jak kręciliśmy zdjęcia, zapytałem rosyjskich
aktorów, czy nie przesadziłem z tym obrazem, a jeden na to
mówi: Waldek, jaka przesada? Ja jestem synem oficera. Pierwsze mieszkanie, gdzie był sufit, ściany i podłoga, dostaliśmy,
jak miałem 19 lat. Wcześniej mieszkaliśmy w wojskowych namiotach, gdzie rodziny odseparowane były jedynie brezentem.
Zero intymności, zero życia rodzinnego. Jak się kochali, to pewnie cały namiot słyszał.
Myślę, że w tym filmie jest wiele prawdy, i jak czasami czytam w recenzjach, że poprawiam dobre mniemanie Polaków,
przedstawiając w taki a nie inny sposób Rosjan, to zbiera mi się
na śmiech.
>>Kto tak napisał – Polak czy Rosjanin?
>>Polak! Tylko Polak może napisać takie głupoty. Rada Pułkowników i Wyższych Oficerów ZSRR, którzy służyli za granicą –
w NRD, na Węgrzech, w Polsce – obejrzała ten film. Powiedzieli:

Dobry, bo nie jest wrogi, lecz prawdziwy. Wszystko tam jest autentyczne – kwestie polityczne, działania KGB, zakwaterowanie
żołnierzy, a nawet perły, które ma na sobie śpiewająca Wiera.
Był to wtedy częsty zabieg wśród armii radzieckiej, żeby epatować bogactwem, nawet jeżeli takowego nie było.
>>A jaka jest reakcja zwykłych Rosjan na film?
>> Mała Moskwa nie weszła jeszcze do rosyjskich kin, dopiero kończymy załatwianie kontraktu. Wiem za to, że niezwykle
popularny w Rosji dziennik telewizyjny „Время” poświęcił nam
pięć minut! To się normalnie nie zdarza. Dostałem też od ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego kopię listu jego rosyjskiego odpowiednika. Pisze, że to bardzo mądry, dobry film, i chce,
żeby jak najszybciej mógł go zobaczyć widz rosyjski.
>>Według Pana Mała Moskwa łączy, a nie dzieli?
>>Łączy. I dlatego w duchu śmieję się z tych wszystkich, którzy mówią, że reprezentuję polską megalomanię, leczę polskie
kompleksy. Gdyby tak było, Rosjanie pierwsi by to wychwycili,
a nie wspomnieli ani słowem, że się odgrywam na ich narodzie,
że jestem antyrosyjski. Antyradziecki to byłem zawsze, ale nie
antyrosyjski.
>>W swoim debiucie W zawieszeniu opowiada Pan historię
żołnierza wileńskiej AK, który od władz peerelowskich otrzymuje wyrok śmierci. Ucieka, zmuszony jest żyć w ukryciu. Jak
to się stało, że w tamtym okresie taki film w ogóle powstał?
>>Dzisiaj powinni sprawdzić, czy ja aby nie byłem tajnym
współpracownikiem, że dali mi taki film nakręcić. To może być
jedyne wytłumaczenie (śmiech).
Naprawdę było tak – dzięki doświadczeniom z moim dyplomem (Powinowactwo zasłynęło największą ilością interwencji cenzury na metr bieżący filmu) wiedziałem już, że nie da się
wszystkiego zrobić po swojemu. I gdy miałem gotowy scenariusz do W zawieszeniu, postanowiłem poczekać na taki moment, kiedy będę miał gwarancję, że nakręcę to, co jest w nim
napisane. Andrzej Wajda mówił nam, abyśmy zawsze mieli dobre scenariusze w zapasie, gdyż czasami przychodzi taki moment jak ’56, ’68, ’70, powstają zawirowania i najłatwiej się wtedy wstrzelić, zrobić film. Bardzo dobra rada. Zresztą także Wajda
poradził mi, aby iść z tym scenariuszem do Jerzego Hoffmana.
Był to, co prawda, człowiek partyjny, ale uczciwy i – co istotne –
zawodowiec. Wspólnie z Sylwkiem Chęcińskim od Samych swoich włożył bardzo dużo pracy w „urabianie” ówczesnego mini-

stra, Jerzego Bajdora, aby zgodził się na skierowanie filmu do
produkcji. Dzięki nim Bajdor przemilczał fakt, że scenariusz
wcześniej opublikowano w podziemiu jako książkę. Następnie na fali odwilży związanej ze zniesieniem stanu wojennego,
kiedy anulowano kolejne rygory, władza usiłowała pokazać, że
oto w kulturze można trochę więcej. A ja miałem gotowy scenariusz. Oczywiście nie obyło się bez przeszkód. Wszystko trwało dwa lata, tuż przed końcem realizacji przerywano mi zdjęcia,
pozbawiono mnie praw montażu na osiem miesięcy. Ale film
był już nakręcony, trzeba było jedynie przeczekać.
>>W Pańskim debiucie główne role zagrali Krystyna Janda
i Jerzy Radziwiłowicz, opromienieni sukcesami filmów Andrzeja Wajdy. Pan był wtedy nieopierzonym żółtodziobem!
>>Scenariusz zrobił swoje. Jak już mówiłem, krążył wśród ludzi,
zapoznali się z nim chyba wszyscy. Dlatego miałem naprawdę
komfortową sytuację, chętnych na grę w filmie nie brakowało.
Inna sprawa, że aktorzy się bali. Przecież wiedzieli, że film
dostał debiutant. Dobra, napisał z żoną świetny scenariusz, ale
jak teraz zdupczą i zmarnują potencjał w nim drzemiący, to będzie tragedia. Janda się później przyznała, że prawie co wieczór dzwoniła do Wajdy i opowiadała, czego od nich wymagam. „Grać Matkę Boską z maszyną do szycia mi każe” – mówiła
Wajdzie. Rozumiałem ją. Zagrać świętego, który wytrwa przy
swoich poglądach, a przy tym nie będzie nudziarzem, to nie
lada wyczyn.
>>A skąd pomysł na scenariusz?
>>To jest autentyczna historia z Legnicy, podobnie jak w Małej
Moskwie, ale iskrą do napisania scenariusza okazał się Jacek Petrycki. W latach osiemdziesiątych przyjechał do naszego mieszkania i spędził u nas tydzień, czekając na kontakt z Władysławem Frasyniukiem. Miał z nim nakręcić wywiad dla niezależnej
telewizji. Żeby się nie zdemaskować, nie miał prawa wychodzić
aż do momentu kontaktu. Po tygodniu siedzenia w domu zaczęło go roznosić! Naprawił mi krany, adapter, telewizor, byleby mieć zajęcie. Powoli wariował. I wtedy przypomniała mi się
historia ojca mojej znajomej, który przez pięć lat zmuszony był
ukrywać się w piwnicy. Pomyślałem: O matko! Jacek tygodnia
nie może wytrzymać w zamknięciu, a co miał powiedzieć ten
facet z piwnicy! To musi być straszne, tyle czasu czekać, cierpieć, bez perspektyw. Bo to były przecież lata pięćdziesiąte,
okres stalinowski.
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>>Pan mi bardziej przypomina reportera, który najpierw słucha ludzi, a potem tworzy z tego opowieści.
>>Oczywiście, można całe życie słuchać tylko burczenia własnego brzucha i o tym robić filmy. O niestrawności własnego
ja, niestrawności sensu życia. Ale mnie nie burczy, może dlatego słucham innych. Zawsze uważałem, że bardziej ciekawi i fascynujący są inni ludzie i historie, które za nimi stoją. O takich
ludziach staram się robić filmy.
>>Ukończył Pan szkołę reżyserską w roku ’81, bardzo pamiętna data. Umknęło coś istotnego z tego powodu?
>>Miałem robić inny dyplom – adaptację opowiadania Obrona
Grenady Kazimierza Brandysa. Wszystko już było zatwierdzone
w zespole „Oko”. I wtedy Michał Koma przysłał mi telegram informujący, iż z powodu sytuacji w kraju realizacja scenariusza
jest nierealna. Do tej pory czasami żałuję, że ten projekt nie doszedł do skutku.
Później nastąpił bojkot telewizji przez artystów. Nasi profesorowie ze szkoły, mistrzowie, na czele z Andrzejem Wajdą,
mówili, iż nie można z władzą współpracować, trzeba się trzymać od niej z dala. Tylko że Wajda i inni mogli sobie na milczenie pozwolić, a my, młodzi po szkole, mieliśmy znacznie gorzej.
Mogliśmy co najwyżej siedzieć, pić wódkę i cierpieć za kraj.
>>No, ale Pana sytuacja była komfortowa. Ukończył Pan już
filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Miał Pan alternatywny pomysł na życie, gdyby nie wyszło w filmie...
>>Nie, sytuacja wyglądała inaczej. W tamtych czasach, aby móc
studiować w szkole filmowej, trzeba było mieć ukończone studia wyższe. Gdy zdałem maturę, napisałem nawet list do rektora Lewickiego z łódzkiej „Filmówki”, żeby mnie dopuścił do egzaminu bez wyższego wykształcenia. Niestety nie zgodził się.
Dlatego poszedłem na polonistykę. Kiedy byłem na trzecim
roku, zmieniono ten przepis, ale miałem wtedy świetnych wykładowców, chociażby Jana Miodka, Mieczysława Klimowicza,
Andrzeja Zawadę. Naprawdę wiele im zawdzięczałem, stąd też
postanowiłem studia ukończyć.
>>W filmach: Powinowactwo, Ostatni prom czy Nie ma zmiłuj
głównymi bohaterami uczynił Pan nauczycieli. Jest w tym jakiś klucz?
>>W czasach mojej młodości nauczyciel stawał się przeważnie
bohaterem negatywnym. Najlepiej, żeby był to „wuefista”, prawie faszysta, jeżdżący na rowerze. Bo jeśli jeździł na rowerze,
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to już nie mógł być człowiekiem uduchowionym. Tak przynajmniej wtedy uważano. Ja tymczasem, zwłaszcza w liceum, miałem bardzo mądrych nauczycieli, między innymi wychowawcę, który mnie nieustannie wyciągał z rozmaitych opresji. Bo ze
mną często były problemy wychowawcze. Poloniści podsuwali
mi książki, zwracali na niektóre istotne rzeczy uwagę. Robili to,
bo mieli pasję. Więc ja nie chciałem się do tego chórku besztającego nauczycieli przyłączyć. Zależało mi, aby w swoich filmach pokazać, że pedagodzy mogą naprawdę dużo dobrego
zrobić, mogą młodego człowieka poprowadzić w tym najważniejszym dla niego okresie.
>>Jakież to problemy wychowawcze Pan sprawiał?
>>Byłem bardzo niesfornym uczniem, mimo że uczyłem się dobrze. A to nie uczestniczyłem w pracach społecznych, a to nie
chodziłem na pierwszomajowe pochody, bo matka pisała mi
zwolnienia. No i wybryk podczas capstrzyku z okazji rocznicy
Rewolucji Październikowej, kiedy jakiś facet oparł o mnie flagę
ZSRR i powiedział, że będę ją niósł. Nie zgodziłem się, odszedłem i ona upadła. Wersja oficjalna była niestety inna. Zarzucono mi rzucenie flagi na ziemię, a następnie jej podeptanie. Zostałem zawieszony w prawach ucznia na dwa tygodnie. Na całe
szczęście mój wychowawca jakoś mnie z tego wybronił.
>>Panu to pewnie wtedy pasowało: mieć dwa tygodnie wakacji w środku roku szkolnego?
>>Nie do końca. Kiedy okazało się, że grozi mi przeniesienie do
liceum w Jaworze, gdzie będę musiał codziennie dojeżdżać,
przestało być zabawnie. Zresztą ze złą sławą przyszedłem już
z podstawówki, którą zmieniłem karnie po siódmej klasie. W takich momentach objawiało się moje szczęście do nauczycieli,
którzy zawsze potrafili mnie jakoś obronić i dodatkowo po cichu mnie popierali. Chociażby mój anglista, który wymyślił taki
patent: mogliśmy mówić, co chcemy o otaczającym nas świecie (a w Legnicy rzeczywistość była w sporej części radziecka),
pod warunkiem, że po angielsku i bezbłędnie. W domu godzinami siedziałem obłożony słownikami i przygotowywałem kilku-, kilkunastominutowe wystąpienia. Najlepiej oceniane były
te, w których najbardziej dopieprzałem w ustrój, w przyjaźń
z ZSRR, radzieckie cuda techniki. Pamiętam do dziś moje słowa, że jedyne, co ten kraj umie produkować, to broń i wódka.
No więc miałem szczęście do dobrych i mądrych nauczycieli. Stąd Krzysztof Kolberger w Ostatnim promie zagrał właśnie

kogoś takiego. Do dzisiaj nie wstydzę się sceny, choć może wydawać się ona trochę patetyczna, kiedy mówi uczniom, że nauka jest najważniejsza. Była to też moja odpowiedź na panujące wówczas poglądy, że nieważna jest szkoła, wykształcenie,
że trzeba iść na barykady. Ja się z tym nie zgadzałem. Walczyć
trzeba było, ale maturę zrobić również.
>>Jest Pan idealistą?
>>Czy ja wiem? Ja po prostu mam pewien system zasad, wartości, który już sprawdził się na świecie. Najogólniej zamyka się to
w tej starej i już chyba banalnej myśli: „Jeśli nie wierzysz w nic,
uwierzysz w byle co”. Uważam, że ci, którzy uwierzyli w faszyzm
i komunizm, wcześniej nie wierzyli w nic. Ich uwielbienie wynikało z pustki. Dla mnie to najgorsza rzecz, jaka może się człowiekowi przydarzyć, bowiem przyroda nie znosi próżni. Wtedy
pojawiają się fałszywe, złe ideologie, dla których nie ma wytłumaczenia.
>>Uważa Pan, iż ukończenie szkoły jest potrzebne, aby świadomie wkroczyć w dorosłe życie. A jak jest z kręceniem filmów? Czy tutaj też jest wymagane wykształcenie? Znany
zapewne Panu reżyser-samouk, Patryk Vega, stwierdził, że
szkoła filmowa to strata czasu.
>>To jest kwestia doświadczeń indywidualnych. Ja trafiłem
w szkole na Krzysztofa Kieślowskiego, na mojego profesora
prowadzącego Edwarda Żebrowskiego, jak również na gościnne występy Jerzego Kawalerowicza, Andrzeja Wajdy. Można się
było z nimi zgadzać albo nie, ale to byli bardzo mądrzy ludzie,
silne osobowości, poglądy, z którymi można było się zderzyć.
Poza tym oni mieli do nas bardzo mądry stosunek. Nigdy nie
mówili nam, jakie tematy są ważne, o jakich warto kręcić filmy. Uczyli nas tylko, jak filmowo, najbardziej oryginalnie, dany
problem pokazać. Oczywiście prywatnie pewne pomysły popierali bardziej, inne mniej. Pamiętam rozmowę z Żebrowskim
na temat mojej etiudy. Powiedział, iż nie może mieć miejsca
sytuacja, kiedy Kant dialoguje z Heglem, a i tak ja jestem najmądrzejszy, bo wszystko napisałem i do mnie należy ostatnie
słowo. Poradził mi, aby wychodzić od szczegółu, emocji i jak
wtedy uda się daną historię zbliżyć do myśli filozoficznej, to już
będzie sukces.
>>Kieślowski był Pana mistrzem?
>>Miałem z nim zajęcia z dokumentu. Za pewne rzeczy go ceniłem, z innymi się nie zgadzałem. Pamiętam, jak udzielił wów-

czas wywiadu, w którym mówił, że jego bohaterowie mają
ważniejsze sprawy na głowie niż miłość, a przecież później to
wszystko mu się kompletnie pozmieniało. My, studenci, już
wtedy mówiliśmy, że walenie w komunę za chwilę się skończy.
Co właściwie resztę świata obchodzi, że my odważymy się na
jakąś krytykę, jakiś prztyk w nos władzy? Dla nas najistotniejsi
byli ludzie, tacy z emocjami, a w tych emocjach na przykład miłość. I to jest dużo ważniejsze niż ostatnia uchwała KC.
>>Na kim się Pan w takim razie wzorował?
>>Nie było jednego nazwiska, jednego mistrza, do którego
bym się odnosił od początku do końca. Przytoczę pewną anegdotę. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych poszedłem razem z trójką moich znajomych do nieistniejącego już kina
„Pionier” na Lot nad kukułczym gniazdem Miloša Formana. No
i pojawił się częsty wówczas problem – nie było wymaganej
liczby ośmiu osób, aby film mógł zostać wyświetlony. Byliśmy
już gotowi kupić po dwa bilety, gdy nadeszło trzech kolesi. Zatarliśmy ręce, prawie pasowało. Oni jednak patrzą zniechęceni,
zastanawiają się: To co grają? Lot nad kukułczym gniazdem? E
tam, jakieś pierdoły o lotnikach, nie oglądamy tego. Zaczęliśmy
ich namawiać, tłumaczyliśmy, że przecież pada, a tutaj będzie
ciepło i przynajmniej amerykański film obejrzą. No i w końcu
dali się przekonać. Weszli, rozsiedli się i wyciągnęli wina. Pomyślałem: No nie, ale będzie odbiór, to nie jest kino dla nich,
nie tego oczekują. Więc na początku jest tak, jak się spodziewałem, ci faceci wrzeszczą, śmieją się, „Patrz! Jakie świry” – wołają. Mija trochę czasu, scena głosowania, waży się decyzja, czy
wariaci będą oglądać mecz baseballa. Jack Nicholson stara się
ich przekonać, błaga, aby zechcieli oglądać mecz. I wtedy patrzę na tych facetów z winami, a jeden z nich podnosi rękę.
Zagłosował tak, jak chciał Nicholson! I to jest dla mnie triumf
prawdziwego kina! Na najbardziej nieprzygotowanego widza,
który ma w dupie, co napisała krytyka, nie wie, kto jest reżyserem, podziałały emocje. Podobnie jest u Hitchcocka i w masie innych produkcji. Właśnie takie filmy chcę robić. Ważne, by
widownia nie pozostała obojętna, aby wiedziała, po czyjej jest
stronie, i aby los bohaterów ją obchodził.
>>Mówimy teraz o wielkim kinie, ale zawodowo nie tylko nim
się Pan zajmuje. Są jeszcze seriale w telewizji. Czy jest to czysto rzemieślnicze wykonywanie zawodu? A może odnajduje
Pan w tym sztukę?
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>>To jest potrzebne, aby nie „zardzewieć”. Ja nigdy nie robię
serialu całego, wszystkich odcinków. Kręcę na przykład pięć
i przerwa. Później znów wracam do kilku. Dzięki temu mam
kontakt z planem, z aktorami, mam szansę na przeprowadzenie jakieś inscenizacji w trudnych warunkach. Dzięki temu
w trakcie pracy, chociażby przy teatrze TV, jestem sprawny
warsztatowo. Boję się, że bez tej praktyki przy niektórych spektaklach, które wymagały skrajnej precyzji i dyscypliny, poległbym. Na planie serialu można też spotkać fajnych ludzi, mówię głównie o młodych aktorach, chociażby Lesławie Żurku,
odtwórcy głównej roli w Małej Moskwie. Poznałem go właśnie
przy Egzaminie z życia.
>>Zatem – żeby nie „zardzewieć” i zarobić duże pieniądze?
>>Nie, duże nie są (śmiech). Jak się kręci sto odcinków, to inna
sprawa, ale jak się zrobi tych odcinków kilka, to jest prawie nic.
Nie chcę podawać stawek, ale na pewno więcej z tym roboty
i mordęgi, niż te pieniądze są warte.
>>A teraz nad czym Pan pracuje?
>>Przygotowuję film 80 milionów o akcji Józefa Piniora. Obecnie pracujemy nad kolejną wersją scenariusza. Kardynał Henryk Gulbinowicz, jeden z bohaterów historii, postawił nam warunek: obraz powinien być zabawny, coś na wzór Vabanku.
Staramy się spełnić te oczekiwania. Mamy już przyznaną gażę
z PISF-u, teraz pozostaje odtworzyć tamte realia, bo to w końcu lata osiemdziesiąte, dokładnie grudzień ’81. Polska znacznie
się zmieniła, stąd sporo pracy przed nami.
>>To będzie produkcja telewizyjna czy kinowa?
>>Kinowa w koprodukcji z telewizją, jak to się teraz przeważnie
robi. Pewnie w związku z tym będziemy zmuszeni zmontować
z tego kilka odcinków.
>>Wspomniał Pan o kolejnym miejscu pracy – teatrze TV.
>>Lata dziewięćdziesiąte to naprawdę ciężkie czasy dla polskiej
kinematografii. Chwała Bogu, mogłem wtedy zrobić w telewizji
masę teatrów. Teraz nie zamieniłbym ich na nic innego.
>>Co jest lepsze – kino czy teatr?
>>Zależy od tego, jaki mam temat. Chociaż są pewne pomysły,
które śmiało mógłbym zrealizować w kinie, tak jak zrealizowałem je w teatrze. Ja nie podchodziłem do tych przedstawień
tradycyjnie. Właściwie już od Śledztwa Stanisława Lema było to
w moim wykonaniu poszerzanie ram gatunku, a taka Ballada
o Zakaczawiu to już jest praktycznie mały film.
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>>Wspomniana Ballada o Zakaczawiu, Mała Moskwa, W zawieszeniu dzieją się w Legnicy, kilka filmów i teatrów, jak chociażby Polska śmierć, we Wrocławiu. Co takiego wyjątkowego jest
w Dolnym Śląsku?
>>Jestem stąd i uważam, że jest to znakomite miejsce dla filmu. Po pierwsze, piękne do fotografowania – w takim Wrocławiu wystarczy postawić kamerę i już można robić zdjęcia.
Ale nie mówię tylko o stolicy regionu. Na przykład Chełmsko
Śląskie, gdzie kręciłem Wizytę starszej pani. Nigdy bym tego
teatru nie zrobił, gdybym nie znalazł takiego miejsca. Drugi
powód tyczy się głównie Legnicy i Wrocławia, gdzie – w odróżnieniu do społeczeństw zasiedziałych, takich jak Kraków
czy Warszawa – można poznać niesamowite ludzkie historie.
Tutaj przyjechali ludzie z kresów, wcześniej byli tu Niemcy, Żydzi. Na podwórku w Legnicy miałem taki konglomerat narodów, że teraz zjednoczona Europa nie jest dla mnie żadnym
zaskoczeniem. Sąsiedzi przyjechali zza Buga, do tego Grecy,
Żydzi, Francuzi- repatrianci, Niemcy. Całość uzupełniała armia
radziecka i jej siedemnaście republik. Prawie cały świat w małej zapyziałej Legnicy.
>>Czy nie traci Pan na swojej wartości marketingowej, na
uznaniu warszawki, pozostając tutaj, na prowincji?
>>Pewnie tracę, ale to mnie najmniej obchodzi. Bardziej interesuje mnie, że pokazujemy Balladę o Zakaczawiu w Studiu Telewizyjnym Dwójki o godzinie 23.20 i przy przeciętnej oglądalności teatru rzędu 200-300 tysięcy mamy milion widzów! Do
tego Ballada o Zabójcach z Marianem Opanią i Zbigniewem Zamachowskim, której akcja toczy się w okolicach Sobótki – kolejny milion oglądalności. Robię teatr Dobry adres z Agnieszką Krukówną o historii pewnego wrocławskiego mieszkania
i pada rekord oglądalności w sezonie – 2 miliony 300 tysięcy
widzów! Okazuje się, że ludzie właśnie tego chcą – konkretów,
prawdy o danych miejscach, a nie historii, które dzieją się wszędzie i nigdzie. Przy Małej Moskwie również mówiono na początku: kogo będzie obchodziła historia miłosna z pipidówy? A jednak ludzie przychodzą i chcą te filmy oglądać. Zresztą, to nie
tyle kwestia miejsca, co emocji z nim związanych. Każda miejscowość, gdy się na nią odpowiednio spojrzy, może być wehikułem dla dobrych filmów i spektakli.
>>Jest Pan zauroczony Dolnym Śląskiem, to słychać. A gdzie
nie chciałby Pan mieszkać?

>>Odkąd rozpocząłem studia w szkole reżyserskiej, cały czas mi
powtarzano, że w tym zawodzie najlepiej przenieść się do Warszawy, a ja nie chciałem. Kiedyś wytrzymać przy tym postanowieniu było naprawdę trudno. Mieszkałem we Wrocławiu, nie
miałem telefonu stacjonarnego, nie było wtedy jeszcze komórek. Aby dzwonić do zespołu, chodziłem na pocztę. Dziś jest
dużo łatwiej. Mamy maile, komórki, kontakt nie stanowi żadnego problemu. Teraz mogę powiedzieć, że przez wszystkie te
lata nie zdradziłem swoich idei.
>>A nie boi się Pan, że o kolejnym projekcie, Domu pod Dwoma Orłami, którego akcja toczy się oczywiście na Dolnym
Śląsku, również powiedzą, że temat nie jest w stanie zainteresować wszystkich?
>>Jestem przekonany, że treść tego akurat filmu zainteresuje
całą Polskę i trzy czwarte Europy. Jest to jeden z najbardziej europejskich projektów, nad którymi udało mi się pracować. Scenariusz napisałem ponownie wraz z żoną. Ukazujemy w nim historię trzech narodów – Niemców, Ukraińców i Polaków – od
końca pierwszej wojny światowej do wielkiej powodzi z roku
1997. Czekam na opamiętanie ze strony decydentów, aż dadzą pieniądze na ten projekt. A Wrocław, uważam, będzie miał
wreszcie wielki historyczny fresk, który można by uznać za próbę wskazania naszej tożsamości. Każdego z nas powinno interesować, co się działo z tymi, którzy byli przed nami. Czy wyjechali
dobrowolnie? Czy żyją, czy ich zabito? Przecież wprowadzając
się tu, weszliśmy w cudze wnętrza. Nie możemy się tego wypierać, zwłaszcza w nowej Europie. Ci dawni mieszkańcy przyjeżdżają do nas. Mój kolega mówi ostatnio: „Waldek, mam swojego Niemca”. Bo teraz wszyscy we Wrocławiu mają swoich
Niemców, przynajmniej ci, którzy mieszkają w starych willach,
kamienicach. Znajomy przechował rzeczy po dawnym lokatorze, a gdy ten przyjechał, zobaczył fotografie swojego pradziadka, znalazł pamiątki – nie wiedział, jak dziękować, rozpłakał się!
Taka jest nasza przeszłość. I nie jest to żadną kulą u nogi.

>>Chce Pan opowiedzieć historię trzech narodów. Nie boi się
Pan jednak, że bardzo trudno będzie nakręcić film, który zaakceptują zarówno Polacy, Ukraińcy, jak i Niemcy? Każda ze
stron będzie zapewne prezentować inny punkt widzenia.
>>Mnie poprawność nie interesuje. Ja patrzę na ludzi, na emocje i uważam, że należy ten temat wreszcie ruszyć. Wajda powiedział kiedyś, że trzeba robić takie filmy, których nikt za nas
nie zrobi. W Domu pod Dwoma Orłami poruszamy temat rzezi wołyńskiej, jest też pierwsza ewakuacja Niemców z Festung
Breslau. Wtedy dopiero się działo! W miejscu, gdzie dziś jest
stacja benzynowa przy PKP, był wówczas plac, na którym leżało 300 zamarzniętych noworodków. Panował ogromny mróz,
gestapo wyrywało trupy niemowląt rodzicom, aby nie przewieźli w głąb Rzeszy zarazy. Kolejna scena: Niemcy, naród, który uwielbia zwierzęta, idący do ewakuacji. Praktycznie wszyscy
mieli psy, rybki, koty, ptaki i to wszystko trzeba było pozostawić na śmierć. Co z tego, że je wypuszczono, zostawiono im jedzenie? Pies przecież takie rzeczy wyczuwa, z każdego domu
na Sępolnie dochodziło wycie. W środku zimy siedziały na
drzewach kolorowe papużki. To jest prawdziwe pożegnanie
Niemców z Wrocławiem, nie to, co opisuje Erika Steinbach.
>>Nie lepiej byłoby zrobić z tak dużego projektu serial?
>>Nie, to musi być wielki film, nie serial! Choć będzie trwał trzynaście godzin. Nie da się tej historii opowiedzieć w dwie godziny. Jakiś epizod owszem, całej historii nie. Wszystko mam
już spisane, wszystko jest gotowe, problem w tym, że nasi nie
mają pieniędzy, a przynajmniej tak mówią. Niemcy też nie chcą
dać, bo nie zgadzają się z niektórymi scenami.
>>Po nakręceniu tego filmu będzie można o Panu powiedzieć: artysta spełniony?
>>Pewnie przyjdzie mi do głowy kolejny szalony pomysł. To
się nigdy nie skończy (śmiech). Chociaż bardzo bym chciał... Ja
sobie teraz już obiecuję, że jeszcze to, to i to, a potem tamto...
I koniec. Uff, wreszcie!
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Krzyk Miasta bez Głosu
Antena, reż. Esteban Sapir, Argentyna 2007.
Karina Cicha

W nieokreślonej przestrzeni geograficznej i w czasie umownie nazwanym rokiem X istnieje niezwykłe miasto. Miasto ma
swoich mieszkańców, swoją telewizję, swoją rozrywkę i swojego tyrana, Pana T.V., właściciela stacji telewizyjnej. Miasto i jego
mieszkańcy podporządkowani są swojemu tyranowi – oglądają jego programy, jedzą Tele-Pokarm. Z ust mieszkańców miasta nie pada żadne słowo skargi. Nie pada nigdy zresztą żadne
słowo. Przywilej głosu został bowiem mieszkańcom odebrany. Zamiast się nim posługiwać, mieszkańcy Miasta bez Głosu przekazują sobie informacje za pomocą gestów i odczytu-

ją treść swych słów z ruchu warg. Tak komunikują się wszyscy,
oprócz pięknej kobiety bez twarzy, La Voz (Głos), i jej niewidomego synka. Głosy tych dwojga są najcenniejszymi klejnotami
w mieście. Są też najbardziej pożądane przez Pana T.V., który,
panując nad nimi, mógłby zapanować nad emocjami wszystkich mieszkańców. Aby ułatwić sobie zadanie, tworzy specjalną maszynę, która ma pozbawić La Voz jej cudownej zdolności,
a tym samym pozbawić wszystkich mieszkańców możliwości obcowania z brzmiącym głośno słowem. Plan Pana T.V. nie
przewiduje jednak, że ktoś za pomocą drugiego głosu może
go powstrzymać. Tym kimś okazuje się zwyczajny mechanik
telewizyjny, jego była żona i ich córeczka Ana. W ten sposób
w mieście poza czasem i przestrzenią rozpoczyna się pojedynek dobra ze złem...
Esteban Sapir, pionier nowego kina argentyńskiego, tworzył
swoje dzieło blisko osiem lat. Powstał niemy film, estetycznie
zbliżony do niemieckiego ekspresjonizmu, gatunkowo oscylujący między kinem science fiction a baśnią, muzycznie porywający. Fabuła Anteny nie jest skomplikowana – telewizyjny mechanik chce ocalić miasto przed okrutnym planem Pana
T.V. W tym celu udaje się w góry, do starej stacji nadawczej,
by wysłać stamtąd sygnał, głos chłopca, i tym samym zapobiec zamilknięciu miasta. Przeszkadzają mu poplecznicy właściciela telewizji. Ostatecznie jednak dobro triumfuje, a miasto
zostaje ocalone. Nie w fabule jednak tkwi siła obrazu Sapira,
lecz w jego stronie wizualnej. Reżyser, zanim nakręcił Antenę,
pracował jako operator. Nie dziwi zatem wyjątkowa dbałość
o szczegóły, zwłaszcza w kwestii scenografii i kompozycji poszczególnych kadrów. Zamiast tradycyjnych napisów międzyujęciowych, dzielących poszczególne sceny filmu, w Antenie
teksty wypowiadane przez bohaterów pojawiają się obok nich
lub nad nimi. Są również integralną częścią świata bohaterów –
postacie ruchem dłoni modyfikują pojawiające się napisy, od-
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ganiają je lub też zagęszczają. Wielkość napisów sugeruje też,
czy dana kwestia wypowiedziana miała być głośniej, czy ciszej.
Takie zastosowanie tekstu w filmie przywodzi na myśl skojarzenia komiksowe, z tą tylko różnicą, że nie ma w filmie Sapira
klasycznych komiksowych dymków. Nastrój bohaterów wyraża się również przez ekspresyjną grę i przerysowaną mimikę,
przywołującą tradycję filmów niemych, a także pokazującą, jak
niezwykle cenny jest ludzki głos i jak trudno wyrażać się bez
niego.
Wizualna strona filmu Sapira to również scenografia, przygotowywana niezwykle starannie. Widz rozpoznaje sztuczny
śnieg, kartonową makietę miasta i foliowe dachy budynków.
Nie jest to jednak tandetne, lecz sprawia wrażenie misternie
wykonanego miniaturowego miasta, w którym mieszkają odpowiednio pomniejszone ludzkie postacie, lub też modelu dla
dziejącej się poza wszelką przestrzenią akcji. Co szczególnie
istotne, a zarazem kluczowe dla estetyki Anteny, scenografia,
jaką zastosował reżyser, może, a nawet musi, zostać określona
mianem ekspresjonistycznej. Podobnie jak w filmach niemieckiego ekspresjonizmu, tak i tutaj scenografia przestaje pełnić
tylko i wyłącznie rolę tła, lecz staje się niejako odzwierciedleniem mrocznych myśli bohatera, tworząc nastrój grozy i tajemnicy. Co więcej, ekspresjonistyczny nastrój grozy pochodził z zagrożenia, jakie czyha na jednostkę ludzką. I tak może
ono albo płynąć z zewnątrz, z otaczającego świata (szczególnie z miasta, które ekspresjoniści uważali za siedzibę zła), albo
ze strony samej jednostki, a więc z jej wnętrza. Przedstawione
w Antenie Miasto bez Głosu jest bez wątpienia miejscem strasznym dla wszystkich jego mieszkańców. To miasto tyranii i bezwzględnego podporządkowania. Brak głosu jest oczywiście
najbardziej jaskrawym tego przykładem, choć nie jedynym.
Pan T.V. karmi mieszkańców Miasta bez Głosu nie tylko pożywką dla umysłu, a więc wszelkiej maści transmisjami telewizyjnymi, lecz także pożywką dla ciała – Tele-Pokarmem, poza którym
mieszkańcy właściwie nie spożywają nic innego. Programy, jakie oglądają, przywodzą natomiast na myśl propagandowe filmy amerykańskie z lat pięćdziesiątych, co również świadczy
o indoktrynacji, jaką stosuje wobec nich Pan T.V.
Film Sapira jest filmem niemym, jednak nie jest pozbawiony dźwięku. Wręcz przeciwnie – dźwięku w Antenie jest bardzo
dużo. Jest on wszechogarniający. Muzyka, skomponowana na
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potrzeby obrazu przez Leo Sujatovicha, nie uzupełnia jedynie
warstwy wizualnej, lecz jest tak do niej dopasowana, że właściwie nie sposób sobie wyobrazić, aby mogła istnieć samodzielnie. Jeżeli była żona mechanika dzwoni swoim pielęgniarskim
dzwoneczkiem, widz nie tylko widzi napis „dzyń dzyń”, lecz także słyszy instrumentalną imitację dźwięku tegoż dzwoneczka,
co niewątpliwie służy intensyfikacji przekazywanych widzowi
treści.
Walka o ocalenie głosu miasta między Panem T.V. a mechanikiem telewizyjnym wzbogacona zostaje symbolami konotującymi pojęcia dobra i zła. Logo, jakim posługuje się stacja telewizyjna, często i intensywnie wykorzystywane w telewizyjnych
przekazach Pana T.V., przypomina symbole totalitarne. Skojarzenie to zostaje wzmocnione w scenie, kiedy La Voz, przytwierdzona do specjalnej machiny, poddawana jest eksperymentowi odebrania głosu. Owa maszyna, odpowiednio podświetlona,
przybiera kształt swastyki, co ugruntowuje widza w przekonaniu o totalitarnym charakterze władzy Pana T.V. Z kolei, aby
podkreślić znaczenie przeciwników Pana T.V., maszyna, do której przywiązany zostaje syn La Voz, ma kształt gwiazdy Dawida.
W ten sposób walka dobra ze złem przybiera bardzo szczególny
kształt. Reżyser, powołując się na historię współczesną i jej symbole, tworzy bardzo dosadne i jednoznaczne zestawienie tego,
co dobre, z tym, co złe, przy czym należy podkreślić, że istotne
są tu wszystkie konotacje tych symboli, a więc przede wszystkim
dobro i zło, ale również niewinność i agresja, a także niezasłużone cierpienie i niesprawiedliwość.
Pozostaje jedynie zadać pytanie, w jaki sposób Miasto bez
Głosu krzyczy i czy jest to krzyk słyszalny dla wszystkich widzów. Wydaje mi się, że łatwiej chyba odpowiedzieć na drugie
pytanie: myślę, że nie jest to krzyk dobrze słyszalny, a powodów może być kilka. Jednym z nich, najbardziej prozaicznym
zarazem, jest brak szerokiej kinowej dystrybucji filmu (w Polsce są dostępne do wypożyczania kinowego dwie kopie obrazu Sapira), nie licząc pokazów specjalnych w ramach festiwali
kina latynoskiego. Po drugie, Antena na pewno nie jest filmem
dla każdego. Przeciętny widz, niezainteresowany kinem latynoskim lub nieświadomy konwencji ekspresjonistycznej, jaką
posługuje się dla opowiedzenia historii tajemniczego miasta reżyser, będzie zapewne znudzony już po dwudziestu minutach. Antena nie jest filmem o wartkiej akcji i zapierających

dech efektach specjalnych. Siła i sugestywność filmu tkwią natomiast w jego kreacyjności, w tworzeniu świata i ożywianiu
papierowej makiety miasta za pomocą technik oddających ducha lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Siłą Anteny jest również jej muzyka, zapadająca w pamięć, będąca nieomalże równorzędnym bohaterem filmu. Co zatem jest krzykiem filmu
Sapira? Przede wszystkim ekspresja obrazu i – choć mówiąc
o niemym filmie, brzmi to jak paradoks – słowa. Brak najważniejszego elementu współczesnej kompozycji filmowej powoduje, że widz wytęża uwagę, aby go dostrzec we wszystkich
jego przejawach. Ciężar zostaje po mistrzowsku przeniesiony
ze słowa mówionego na pisane, z mowy na tekst. To, co w języku wtórne, w filmie Sapira okazuje się pierwszoplanowe, tworząc z Anteny swoisty rodzaj ruchomego komiksu.
Intensyfikacja pewnych elementów kompozycyjnych, takich jak tekst czy gra aktorska, pozwala widzowi rozkoszować

się pięknem scenografii, ale także dostrzec w budowie filmu
elementy całkiem współczesne, jak na przykład niezwykle oryginalne połączenie grafiki i animacji, wykorzystywane przez
reżysera w charakterze skrótów obrazowych (jak chociażby
w scenie biegu jednego z bohaterów – jego czarna sylwetka
zostaje nałożona na przesuwające się tło, czyli zdjęcia miasta,
powodując tym samym iluzję ruchu). Wszystkie zastosowane
przez reżysera zabiegi mają na celu uświadomienie odbiorcy,
jak istotne w dobie dominacji technik wizualnych jest połączenie obrazu ze słowem i jak głęboko sięga ono w przeszłość
sztuki kinematograficznej. Propozycja Sapira przeznaczona
jest głównie dla miłośników kina estetycznie wysmakowanego, a przede wszystkim dla tych, którzy znają konwencje, do
jakich reżyser się odwołuje. Nagrodą dla cierpliwego widza będzie satysfakcja rozwiązania tajemnicy Miasta bez Głosu i usłyszenie jego ekspresjonistycznego i estetycznego krzyku.
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Odczuwać mądrze
Andrzej Zawada, Pochwała prowincji,
Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2008.
Jarosław Petrowicz

Paweł Hertz w jednym ze swoich szkiców dociekał, na czym
polega różnica pomiędzy dobrymi i złymi książkami. Dlaczego po jedne sięga się z przyjemnością i z radością się do nich
wraca, a inne są odrzucane? Doszedł do wniosku, że po prostu
dobrzy pisarze potrafią „ładnie myśleć”, czyli nadawać kształt
słowny swoim rozważaniom w taki sposób, że budzi to zainteresowanie i życzliwość, inni zaś tego daru nie mają.
Na pewno do tych pierwszych należy Andrzej Zawada, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek o literaturze,
wierszy, esejów i szkiców. Oczywiście zrozumiałe jest to, że literatura nie polega jedynie na ładnym myśleniu, że literatu-

ra, choć może zawierać elementy zabawy, powinna poruszać
sprawy istotne, konstytutywne, a czasem nawet gardłowe.
Wiedział to Hertz, wie to także Zawada. Literatura powinna na
przykład – jak twierdzi Stefan Chwin – rozpoznawać zło i dobro. To już będzie dużo. Nie musi walczyć ze złem. Dobrze będzie, jak je rozpozna.
Nowa książka Andrzeja Zawady jest poniekąd kontynuacją
jego wcześniejszych rozważań zawartych w tomach Bresław.
Eseje o miejscach, Mit czy świadectwo? Szkice literackie, Dolny
Śląsk. Ziemia spotkania. Jednakże nowy tom wrocławskiego
polonisty wydaje się najbardziej różnorodny. Mamy tu eseje,
glosy czynione na marginesach lektur, szkice, recenzje, felietony, referaty, wspomnienia, dziennikowe notatki.
Pierwsza z tych części poświęcona jest „małej ojczyźnie” autora – Dolnemu Śląskowi, a szczególnie Wrocławiowi. W szkicach tu zawartych Zawada wydobywa z głębokich pokładów
pamięci drobne, zdawałoby się, epizody z dziejów życia literackiego krainy (bynajmniej nieleżącej za granicą), by ukazać
pewne szersze zjawiska historii, nie tyle by obnażyć uniwersalne reguły rządzące historią – takie, jak można sądzić, nie istnieją – ile by rozpoznać, określić i uświadomić sobie, jak bezlitosne koła historii i twarde zęby polityki potrafiły zmiażdżyć
naturalną linię rozwoju literatury na Dolnym Śląsku, jednej
z prowincji, czyli dzielnic Polski.
Zawada zarysowuje wątek Wrocławia i jego obrazu w twórczości literackiej. Zwraca uwagę na kreację wizerunku bohatera zbiorowej wyobraźni, jakim staje się dolnośląska stolica.
Przekonany o wewnętrznej konieczności poznawania przeszłości zaprasza do rozmowy o historii regionu i współczesnej
tożsamości środkowej Europy. Powołując się na Roberta Trabę,
mówi o „spirytualizacji prowincji”, „o wynoszeniu jej do roli mistycznego miejsca nadającego sens istnieniu człowieka”, twierdzi, że literatury szczecińska, gdańska, mazurska, dolnośląska
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pracują właśnie nad taką mitologizacją miejsca. Jest to praca
pożyteczna i potrzebna, ale jak przestrzega Zawada, należy pamiętać o ironii. Autor przygląda się „zbiorowej osobowości regionu”, szczególnie mając na względzie literaturę. Jest ona nie
tylko, jak chciał Stendhal, „zwierciadłem przechadzającym się
po gościńcu”, ale okazuje się całym gabinetem luster i przyrządów optycznych. „Do elementarnych w tym arsenale należą szkło powiększające, mikroskop i lornetka”. Zawada bierze te
przyrządy do ręki, czyli przygląda się poszczególnym dziełom
Olgi Tokarczuk, Jacka Łukasiewicza, Henryka Wańka, Tymoteusza Karpowicza, Tadeusza Różewicza. Spirytualizację można
rozumieć jako sposób docierania do wartości i odkrywania tajemnic. Zawada sam chyba bierze w niej udział. Traktuje miasta, miejscowości, wsie, miejsca, ulice, zabytki, domy jako teksty, z których można się dużo dowiedzieć, odkrywają bowiem
one pewne prawdy albo informują o tym, że te prawdy istnieją,
stawiają kwestie, a czasami są odpowiedziami na pytania postawione wcześniej. Autor, zdając sobie sprawę z wielonarodowego i wielokulturowego charakteru Wrocławia, ukazuje trudne formowanie się tradycji na Dolnym Śląsku.
Pisząc o Różewiczu, Zawada twierdzi, że umiejętność rozróżniania prawdy i pozorów jest dziedzictwem przyniesionym
z prowincji. „Ale prowincja to także życie bez masek i kolorowych kostiumów. Jedyna teatralizacja, na jaką pozwala sobie
prowincja, to spektakl miłości i śmierci. Wszystko inne nie ukrywa swej nagości. I to właśnie stanowi istotę poezji Tadeusza
Różewicza”.
W Pochwale prowincji znajduje się także „Pochwała pogranicza”. Taki tytuł ma druga część książki. Tutaj Zawada opuszcza
Dolny Śląsk, by udać się w literacką podróż po świecie. Żegna
się z Olgą Tokarczuk i Tadeuszem Różewiczem, by odwiedzić
Daniela Defoe w Anglii, następnie zajmuje się fińskimi runami
w Kalevali i innymi książkami powstającymi w krainie tysiąca
jezior. Warto pamiętać, że Andrzej Zawada jest autorem przekładu wierszy Sirkki Turkki pt. Śnieg z deszczem. Jeśli nie można go nazwać ambasadorem, to na pewno rzecznikiem literatury fińskiej w Polsce. Następnie via Prusy Wschodnie udaje się
do Pragi, by spotkać się z Vaclavem Havlem. Odwiedzi także
Czesława Miłosza i powróci do Sudetów na spotkanie z pisarzami niemieckimi sprzed 1939 roku, m.in. Gerhartem Hauptmannem.
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Tę część zamykają „Pytania z pogranicza”, z pogranicza
– jak zaznacza autor – geograficznego, historycznego, narodowościowego i kulturowego; z pogranicza politologii
i psychologii społecznej, ale także z pogranicza wiedzy i doświadczenia, z pogranicza przeszłości i przyszłości. Zawada
dzieli się wątpliwościami, stawia ostrożnie pytania, nie znając odpowiedzi, szuka ich, czasami znajduje, innym razem
wyznacza tylko kierunek dalszej refleksji i badań. Jakie to
pytania? Na przykład: Czy jest możliwe modelowe pogranicze? Czy w Dolnym Śląsku można dopatrzeć się jego cech?
Czy można już precyzyjnie nazwać procesy, które doprowadziły do polskiej obecności na tym terenie? Czy wielokulturowość ukochanej prowincji nie staje się mitem? Czy jest
ona już małą ojczyzną dla Dolnoślązaków, tak jak Podhale
dla górali, a Kaszuby dla Kaszubów? Czy Dolny Śląsk należy uznać za pogranicze? Kluczem do zrozumienia dzielnicy
jawi się pierwsze znane nam zdanie napisane po polsku, wypowiedziane przez Czecha Boguchwała do żony, a zapisane
około 1270 roku przez Niemca w opactwie cystersów w Henrykowie pod Wrocławiem: „Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj”.
Ostatnia część książki, zatytułowana „Szafy pana Sparmanna”, nie porzuca kwestii i tematów poruszanych wcześniej. Tutaj jednak profesor Zawada bardziej i częściej odwołuje się do
osobistego doświadczenia, kolejne szkice zyskują tonację prywatną i emocjonalną. Przedstawia czytelnikowi dzieje uczelni,
w której pracuje. Cytuje kartki znalezionego na strychu zeszytu. Daje portrety swoich dawnych przyjaciół: Adasia i Kazia, by
uchwycić pokoleniowe, a być może i własne, losy. Ukazuje absurdy minionej epoki. Mówiąc o przeszłości, niepostrzeżenie
przechodzi do teraźniejszości.
Do wartości książki niewątpliwie należą erudycja i finezja,
które nie objawiają się w zawiłościach składniowych i gromadzeniu jak największej liczby wyrazów obcych, ale w żywym
i zrozumiałym języku, nazywającym trudne do uchwycenia
zjawiska literackie, kulturowe i społeczne. Mamy tutaj nie tak
częsty przykład pogodzenia wiedzy z emocjami, przejrzystego
dyskursu z niestroniącą od żartu, ironii i autoironii gawędą.
Pod koniec studiów uczestniczyłem w seminarium Czesława Hernasa. Jedną z umiejętności, które mnie wtedy w nim zafascynowały, było to, że Profesor potrafił z każdym rozmawiać.

Pomyślałem wtedy, że do zdolności wykształconego obywatela powinna należeć biegłość w dialogu z każdym człowiekiem,
niezależnie od poziomu intelektualnego i kompetencji komunikacyjnych napotkanego rozmówcy. Zarozumiała Karina, naiwna Iwona, rozlazła Milena – wszyscy podziwiali Profesora,

a on nie dał nigdy do zrozumienia: Karinie – by spokorniała,
Iwonie – by zmądrzała, a Milenie – by się wzięła w garść. A jednak powodował to, że każdy z nas stawał się lepszy. Sądzę, że
książka Andrzeja Zawady realizuje podobne zadanie. Dlatego
warto po nią sięgnąć!
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Niemcy w jednym z krzywych zwierciadeł PRL
Marcin Miodek, Niemcy. Publicystyczny obraz w „Pionierze”/„Słowie Polskim” 1945-1989,
Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2008.
Jacek Grębowiec

Pisać o publikacji Marcina Miodka – to rzecz niezwykle karkołomna. Po pierwsze – autor, podjąwszy się analizy publicystycznego obrazu Niemców, jaki wyłania się z prawie trzydziestu dziewięciu tysięcy aktów komunikacyjnych, dotyczących
naszych zachodnich sąsiadów i odnalezionych przez niego
na łamach „Pioniera” i „Słowa Polskiego”, postanowił w zgromadzonym materiale nie przeoczyć niczego. Niemcy. Publicystyczny obraz w „Pionierze”/„Słowie Polskim” 1945-1989 to dzieło
kompletne – przyjmując ten sam zakres badań, podobne cele
i metody, na jakie się zdecydował jego autor, wiele ponad to,

co widzimy, napisać już nie można. Po drugie – Miodek pisze
wyczerpująco, nie tylko jeśli chodzi o zgromadzony materiał
badawczy i jego wieloaspektowe, historyczno-politologicznoretoryczne, eksplikacje, ale również w warstwie meta-, ponieważ we wstępie i podsumowaniu dokładnie precyzuje cel
swojej pracy, trafnie obiera jej metody, wskazuje dyscypliny,
z których perspektyw zgromadzony materiał należy interpretować (co zresztą w swej rozprawie uczynił), wyprowadza zwięzłe
i przekonujące wnioski (a tam, gdzie trzeba, konstruuje błyskotliwe hipotezy). Najważniejsze jest jednak to, że książka Marcina Miodka może zainteresować rozmaitych odbiorców: od medioznawców, poprzez teoretyków komunikacji, którzy zajmują
się socjotechniką i narzędziami manipulacji, dolnośląskich regionalistów (sporo w niej fragmentów mówiących o nowych
porządkach panujących na Ziemiach Zachodnich po wojnie),
po badaczy stosunków polsko-niemieckich, którym ta obszerna publikacja dostarcza niezliczoną ilość przykładów działania
ideologicznej, politycznej (w rozmaitych skalach) i martyrologicznej presji, kształtującej wizerunek Niemców w powojennej
prasie (szczególnie w pierwszych latach po wojnie, gdy funkcja
indoktrynacyjna artykułów podejmujących tematykę niemiecką wyraźnie górowała nad informacyjną).
Wiemy, że autor Niemców. Publicystycznego obrazu w „Pionierze”/„Słowie Polskim” 1945-1989 nie zostawił krytyce wielkiego pola do popisu – książka jest kompletna, a jej podsumowanie zachęca wręcz do przepisania podanych tam wniosków.
W tej sytuacji jedyne, co można napisać, to garść refleksji dotyczących jej recepcji.
Książkę Marcina Miodka czyta się świetnie, zarówno w sposób ciągły, systematyczny, jak i problemowy, gdy zainteresowany jakimś szczególnym aspektem w stosunkach polsko-niemieckich czy w retoryce powojennej prasy czytelnik poszukiwać będzie przykładów i analiz konkretnego problemu. Gdy
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więc przyjdzie komuś ochota sprawdzić, czy rzeczywiście reakcje środków masowego przekazu na słynny list biskupów polskich do biskupów niemieckich były tak negatywne, jak głoszą
to podręczniki historii, może tego dokonać, sięgając do odpowiedniego rozdziału książki Marcina Miodka („Straszak niemiecki” a podmioty polskie, s. 440-441).
Gdy zainteresuje kogoś, jak w praktyce, stosując kartę niemiecką, próbowano zdyskredytować Rozgłośnię Polską Radia
Wolna Europa z siedzibą w Monachium („gniazdo hitlerowskich kłamców, krętaczy i fałszerzy studiujących przez 24 godziny na dobę okólniki Goebbelsa, by znaleźć «natchnienie»
do jakiegoś antypolskiego kłamstwa”), bez trudu odnajdzie
stosowne cytaty z drukowanych w „Słowie Polskim” paszkwili i pomówień („Straszak niemiecki” a podmioty polskie, s. 416-422).
Rozprawa posiada na tyle zresztą czytelną i funkcjonalną
kompozycję, że odnalezienie odpowiednich przykładów nie
nastręcza większych problemów, mimo że zaproponowany
podział nie jest w zasadzie chronologiczny. Ponieważ książka
opiera się na imponującej bazie prawie trzydziestu dziewięciu
tysięcy, większych i mniejszych, artykułów prasowych, można ją ostatecznie potraktować jako niezwykle bogatą antologię wypowiedzi nacechowanych antyniemiecką (w olbrzymiej
większości przypadków) retoryką, choć taki poziom recepcji
byłby dla tej wieloaspektowej rozprawy krzywdzący.
Największą jednak zaletą publikacji Marcina Miodka jest
jej zdolność do generowania istotnych refleksji, dotyczących przede wszystkim epoki, w której powstawały zgromadzone artykuły, choć nie tylko jej. Rozprawa wrocławskiego
filologa stawia czytelnika przed ważnymi pytaniami. Czytamy skrupulatnie odnotowane przez Miodka doniesienia prasowe – demonizujące Niemców (szczególnie tych z zachodnich stref okupacyjnych), przypisujące im wyimaginowane
czy przesadzone rewizjonistyczne intencje – i myślimy: W jak
głębokie pokłady pamięci zbiorowej wryły się traumy tych
Polaków, którzy stali się ofiarami wojny przez Niemców wywołanej i brutalnie prowadzonej? W jakim stopniu przytaczane w książce dyskredytujące Niemców opisy były efektem owych doświadczeń, w jakim zaś brały się ze zwykłego
konformizmu dziennikarzy „Słowa Polskiego”, którzy chcieli
się wykazać więcej niż aprobatywną postawą wobec podpo-
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wiadanych im treści i form, w jakim wreszcie stopniu uznać je
należy za produkt komunistycznej propagandy, której większość założeń nie płynęła przecież z polskich ośrodków decyzyjnych, a która racjonalizowała w sposób niekiedy kuriozalny niekorzystne dla Polski zmiany geopolityczne? Jakie były
(i po dziś dzień są) skutki tej kilkudziesięcioletniej kampanii
podejrzeń, zarzutów, oszczerstw, które „Słowo Polskie” (ale
nie tylko ono) podsuwało na co dzień Polakom? Jaką skuteczność osiągały niegdyś i osiągają dzisiaj wypowiedzi wykorzystujące tzw. kartę niemiecką? Na niektóre z tych rodzących się
podczas lektury wątpliwości czy pytań autor Niemców. Publicystycznego obrazu w „Pionierze”/„Słowie Polskim” 1945-1989
celnie zresztą odpowiada (opierając się na dostępnych przesłankach), choć nie należy to, jak sam przyznaje, do głównych
założeń jego pracy. Trudno zresztą oczekiwać od naukowca
tak bardzo osadzonego w konkretnym materiale badawczym,
by podejmował przede wszystkim ryzyko publicystycznych
spekulacji, by trudne kwestie rozpatrywał bez potrzebnych
ku temu wskaźników i narzędzi. Pytania o świadomość i emocje czytelników PRL-owskiej prasy, o stopień ich indoktrynacji (zawierzenia mediom) nie mogą przecież doczekać się
precyzyjnych odpowiedzi. Dziś możliwa jest co najwyżej rekonstrukcja tej świadomości, obarczona jednak dużym ryzykiem niedoczytania lub nadinterpretacji. Marcin Miodek na
proces komunikacji w mediach spogląda więc przede wszystkim z perspektywy nadawcy. Decyduje się na dokumentację
i historyczno-politologiczno-retoryczną analizę zgromadzonych artykułów. Wybór ten skutkuje powstaniem rzetelnego opracowania naukowego, któremu nie można nic zarzucić. O skali oddziaływania zgromadzonych aktów komunikacji
prasowej autor nie mówi więcej, niż wynikać to może ze znajomości realiów epoki, z doskonałej wiedzy na temat historii
mediów lokalnych. Oczywiście podejrzewa, że – z racji dość
wysokich nakładów dziennika, jego ważnej pozycji na rynku
dolnośląskich czasopism, wreszcie ilości artykułów poświęconych Niemcom i tematyce niemieckiej – jego wpływ na wykreowanie odpowiednio nacechowanego obrazu naszych
zachodnich sąsiadów mógł być znaczący. Czy jednak decydujący – tego, jak wiemy, orzec nie sposób.
Czytelnikowi, któremu Dolny Śląsk i jego skomplikowana historia wydają się szczególnie bliskie, lektura Niemców. Publicy-

stycznego obrazu w „Pionierze”/„Słowie Polskim” 1945-1989 przyniesie zapewne wielką satysfakcję. Przy okazji skłoni być może
do jakże ważnej refleksji nad dwoma wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami – „repolonizacji” i amplifikowania antyniemieckich uprzedzeń, których propagowaniem na Dolnym
Śląsku zajmowała się m.in. redakcja „Pioniera”/„Słowa Polskiego”, a których efekty po dziś dzień widać między innymi w pogruchotanej architekturze Wrocławia, w zaniedbanych domostwach i budynkach gospodarczych na całym Dolnym Śląsku.
Posługiwanie się „niemieckim straszakiem” i zohydzonym „charakterotypem i fenotypem niemieckim” na terenach, które doświadczyły bezprecedensowego transferu ludności, miało,
o czym wspomina Marcin Miodek, szczególne znaczenie. Intensyfikowało wymianę ludności, poprzez podsycanie niechęci
i uprzedzeń, przyspieszało usuwanie wszelkich „śladów niemczyzny” – legitymizowało więc nowy porządek geopolityczny.
Powodowało jednak efekty uboczne – niszczenie tego, co poniemieckie, w tym wielu zabytków, oraz upowszechnienie lęku
przed powracającymi Niemcami (tzw. rewizjonistami), które ukształtowało poczucie dojmującej tymczasowości wśród
dwóch pokoleń Polaków przybyłych na tzw. Ziemie Odzyskane. Ale to już temat na oddzielna książkę.
Kuriozum – to termin, który najlepiej opisuje sporą część
zgromadzonych i opisanych przez Marcina Miodka artykułów, głoszonych w nich tez, zastosowanych w nich pragmalingwistycznych, retorycznych i socjotechnicznych chwytów. Ale
to, co wydaje się kuriozalne dziś, wcale nie musiało się takim
wydawać kilkadziesiąt lat temu. Pamięta o tym autor Niemców. Publicystycznego obrazu w „Pionierze”/„Słowie Polskim”

1945-1989, gdy pisze w podsumowaniu o wizerunku Niemców
w latach czterdziestych, „determinowanym przede wszystkim
traumą wojenną, będącą udziałem przytłaczającej większości społeczeństwa polskiego”. Przypomina również o tym, że
ich publicystyczny obraz, mimo negatywnej dominanty, stale ewoluował, szczególnie w odniesieniu do RFN (NRD od samego początku traktowano jako byt pozytywnie nastawiony
do Polski, choć jego wizerunek uległ pewnemu pogorszeniu
u schyłku lat osiemdziesiątych).
„Z jednej [...] strony okres PRL staje się coraz bardziej odległą przeszłością, z drugiej jednak – co pokazuje dyskurs publiczny naszego kraju – kartę niemiecką, w szczególności straszak niemiecki, charakteryzuje zdumiewająco duża odporność
na upływ czasu” – takimi słowami, w których pobrzmiewa bez
wątpienia nuta smutnej zadumy nad poziomem retoryki naszej klasy politycznej, wieńczy swoją rozprawę Marcin Miodek.
Nie myli się również, gdy pisze we wstępie, że „silną obecność
problematyki niemieckiej we współczesnej debacie polityczno-społecznej naszego kraju przypisać można z dużym prawdopodobieństwem trwającej prawie pół wieku intensywnej
socjotechnice władzy «robotniczo-chłopskiej»”. Co mówi zatem o obecnym prezydencie RP i jego doradcach orędzie głowy państwa wykorzystujące mapę Niemiec z 1937 roku? Jakie
świadectwo wystawia sobie oraz swojemu ugrupowaniu poseł
demaskujący „dziadka w Wehrmachcie” w rodzinie kandydata
konkurencyjnej partii? Na to pytanie Marcin Miodek nie odpowiada wprost, wskazuje jednak najbardziej odpowiedni kontekst dla rozwikłania tych zagadek. I z tego względu również
warto polecić jego książkę.
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Forum Środkowoeuropejskie 2008
Drezno, Wrocław, Lwów – historia i przyszłość
Katarzyna Konarska

O wspólnych wartościach i tożsamości kulturowej, o doświadczeniach nakreślonych przez historię i przyszłości, którą trzeba
samemu wykreować, rozmawiali przedstawiciele trzech miast
„po przejściach”: Drezna, Wrocławia i Lwowa. Debatę przeprowadzono w dniach 15-17 października 2008 roku, w ramach
zorganizowanego po raz pierwszy Forum Środkowoeuropejskiego. Spotkanie odbyło się we Wrocławiu – w mieście o złożonej przeszłości, wielonarodowej tradycji, będącym swoistym
pograniczem, miejscem kontaktów społeczno-kulturowych zachodzących między sąsiednimi narodami, nie bez przyczyny
więc deklarującym się jako miasto spotkań.
Forum Środkowoeuropejskie było wspólną ideą Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Leszka Pacholskiego, Prezydenta Wrocławia dr. Rafała Dutkiewicza
oraz Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu dr. Helmuta
Schöpsa. Pomyślane zostało jako spotkanie trzech miast jednego obszaru kulturowego, które łączy wspólnota doświadczeń
historycznych, społecznych, cywilizacyjnych i politycznych,

zwłaszcza od czasu drugiej wojny światowej. Toteż wiodącym
tematem była szeroko rozumiana kreacja tożsamości społecznej tych środkowoeuropejskich miast: Wrocławia, którego 65%
zabudowy legło pod koniec wojny w gruzach i w którym dokonała się prawie zupełna wymiana ludności, Drezna, które
w stopniu chyba największym ze wszystkich niemieckich miast
poniosło koszty związane z rozpętaniem wojny, doświadczając dywanowego bombardowania, po wojnie zaś trafiając do
strefy sowieckich wpływów, oraz Lwowa – miasta, które, choć
architektonicznie ocalało, pozbawione zostało większości
rdzennych mieszkańców i zmuszone było otworzyć bramy dla
nowych przybyszów.
W debacie wzięło udział blisko trzydziestu panelistów reprezentujących trzy miasta, trzy narody oraz trzy kategorie
osób teoretycznie i praktycznie związanych z zaproponowaną
problematyką: naukowców, dziennikarzy oraz aktywistów samorządowych. Ponadto udział w dyskusjach popanelowych
wzięło kilkudziesięciu zaproszonych gości, w tym studenci
z niemieckich, ukraińskich i polskich
placówek naukowych.
W pierwszym dniu Forum Środkowoeuropejskiego prof. Leon Kieres
z Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący senackiej Komisji Spraw
Zagranicznych, poprowadził inauguracyjną dyskusję, której mottem stało
się pytanie: „Tożsamość narodowa czy
europejska?” W panelu, który odbył się
w pięknych barokowych wnętrzach
Auli Leopoldiny Uniwersytetu Wrocławskiego, udział wzięli: Monika Smoleń – Podsekretarz Stanu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Polski, Mikołaj Jarmoluk – sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce – oraz dr Helmut Schöps – Konsul Generalny Niemiec we
Wrocławiu. „Strategiom kulturalnym miast «po przejściach historycznych»” poświęcony był drugi panel, któremu przewodniczył prof. Jacek Purchla z krakowskiego Międzynarodowego
Centrum Kultury. Prelegentami byli Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia, Bohdan Pankevych – Pełnomocnik Mera Lwowa ds. Współpracy z za granicą, oraz Burmistrz Drezna ds. Porządku i Bezpieczeństwa Detlef Sittel.
W drugim dniu Forum dyskutanci skupili się na dwóch tematach: „Polska, Niemcy, Ukraina: trzy drogi do europejskiej
nowoczesności” oraz „Koegzystencja i konflikt: wielokulturowa historia i przyszłość Europy Środkowej”. Wśród koreferentów pierwszego tematu znaleźli się: prof. Klaus Ziemer – dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
prof. Wojciech Kunicki z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
prof. Mykoła Riabczuk z Centrum Studiów Europejskich Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Spotkanie poprowadził prof.
Klaus Bachmann – politolog, historyk, publicysta i dziennikarz, dawniej korespondent prasy niemieckiej i austriackiej
akredytowany w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Drugiemu tematowi przewodniczył prof. Walenty Baluk z Uniwersytetu Wrocławskiego, a w dyskursie udział wzięli: Gabriele Lesser – korespondentka berlińskiego dziennika „Die
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Tageszeitung”, dr Roman Kabachy
– znany ukraiński dziennikarz telewizyjny i prasowy, obecnie redaktor działu historii i nauki tygodnika
„Український тиждень” („Ukrajińskyj
tyżdeń”) oraz prof. Andrzej Zawada –
historyk literatury polskiej XX wieku,
badacz dolnośląskiego pogranicza
kulturowego oraz dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego,
którego pracownicy z ramienia uczelni organizowali Forum, a tego dnia
pełnili również funkcję gospodarzy,
bowiem właśnie w salach Instytutu
prowadzone były dyskusje.
Ostatni dzień spotkania poświęcony
został zagadnieniu „Wielokulturowości jako nowej europejskości”. W gmachu Starej Plebani Instytutu Narodowego im. Ossolińskich pod kierunkiem prof. Leszka Pułki z Uniwersytetu Wrocławskiego debatowali: prof. Matthias Vogt – niemiecki filozof
i historyk kultury, założyciel i dyrektor Instytutu Infrastruktury
Kulturalnej Saksonii oraz Collegium Pontes Görlitz-Zgorzelec-Zhorelec, polski historyk i dyrektor Ossolineum – dr Adolf Juzwenko – oraz Jurko Prochaśko – ukraiński eseista i tłumacz,
w Polsce znany jako współautor zbiorów: Sny o Europie oraz
Lwów – trzy eseje. Forum zamykała dyskusja o „Europie nowych
pokoleń: nomadzi, emigranci, kosmopolici”, poprowadzona
przez studentów reprezentujących młode pokolenie trzech narodów i ich kultur.
Ideą Forum Środkowoeuropejskiego było nie tylko zorganizowanie wspólnych spotkań i sposobności do dyskusji panelowych, ze swej natury ograniczonych czasem, lecz także
stworzenie platformy do rozmów mniej formalnych, miejsca
do rzeczywistej wymiany doświadczeń, a także sposobności
i okazji do kiełkowania nowych wspólnych pomysłów. Tym
celom służyć miały różnego rodzaju wydarzenia o charakterze artystycznym i kulturalnym. Wśród nich Przegląd Filmowy
Polska – Ukraina – Niemcy poprowadzony przez dr. Jędrzeja
Morawieckiego, w trakcie którego można było zobaczyć między innymi głośny film Roberta Thalheima – Na koniec przyj-

dą turyści (Am Ende kommen Touristen), prezentowany przez
Michała Galińskiego – autora scenografii – i Barbarę Wysocką – odtwórczynię głównej roli żeńskiej. Oprócz tego Anna
Kazejak i Leszek Dawid zaprezentowali własne obrazy (Kilka
prostych słów, Moje miejsce) i studenckie etiudy filmowe traktujące o poszukiwaniu tożsamości na styku małych światów
i małych konfliktów, a Arkadiusz Bagiński wystąpił ze swoim
intrygującym filmem dokumentalnym Imperium Zona, mówiącym o emocjach, jakie do dziś wzbudza betonowy „sarkofag” elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Pokaz zakończyło etnograficzne kino Vladka Tsumana, który po projekcji swoich
filmów opowiedział o żmudnej, kilkuletniej pracy zdjęciowej,
cierpliwości dokumentalisty opisującego rdzenne, nienowoczesne enklawy rzeczywistości ludowej Ukrainy, takie choćby
jak łemkowszczyzna.
Przybyłym do Wrocławia gościom spodobał się także spacer po ulicach i zakątkach miasta śladami Eberharda Mocka –
bohatera powieści kryminalnych Marka Krajewskiego, jednego
z najpopularniejszych w Polsce autorów tego gatunku.
Ważnym wydarzeniem był również wieczór literacki z udziałem Natalki Śniadanko – ukraińskiej pisarki, dziennikarki i tłumaczki – oraz polskiej pisarki i eseistki, laureatki literackiej nagrody Nike – Olgi Tokarczuk. Spotkanie zaaranżowane zostało
nie przez przypadek w katakumbach wrocławskiej kawiarni
„Mleczarnia”, w Dzielnicy Czterech Świątyń, która, wykreowana na symbol wielokulturowości Wrocławia, stała się w ostatnich latach
miejscem dla jego mieszkańców bardzo ważnym, wpływającym również
na atmosferę spotkania dwóch znakomitych pisarek. W rozmowie z nimi dr
Jacek Grębowiec z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej pytał między innymi o pogranicza kultur
i narodów, ich rolę w twórczości obu
autorek. Uczestnicy spotkania mogli
więc posłuchać, jak ważne są te obszary – Dolny Śląsk dla Tokarczuk i Galicja
dla Śniadanko – owe międzyprzestrzenie, które przez historie traktowane
były często z wielką surowością, bo

przecież doświadczały i wojen, i radykalnych zmian demograficznych. Puentą ciekawych, często bardzo osobistych opowieści – czy to o poszukiwaniu galicyjskiej tożsamości, czy o oswajaniu poprzez mit obcego Polakom Dolnego Śląska – stała
się refleksja Olgi Tokarczuk, która, odwołując się do rozmowy
o rodzinnych korzeniach obu pisarek, korzeniach – dodajmy
– ukraińskich, stwierdziła, że tylko jakieś zrządzenie losu spowodowało, że dziś Tokarczuk jest polską pisarką, a Śniadanko
ukraińską, bo mogło być przecież na odwrót.
Po Forum Środkowoeuropejskim pozostały nie tylko wspomnienia, ale trwałe już kontakty, ponadto pojawiło się ważne
pytanie o przyszłość, o możliwe miejsca, jakie w systemie światowym zajmą społeczności oraz zbiorowości lokalne i ich kulturowe i ideologiczne emanacje. Pojmując tożsamość kulturową
jako swoistość symboli i wartości kulturowych grupy, wyznaczającą granice między tym, co rodzime, i tym, co obce, należy
uświadomić sobie, że tożsamość kulturowa jest konstruowana
w konkretnych warunkach społecznych przede wszystkim na
bazie komunikacji, czego najlepszym przykładem było samo
Forum Środkowoeuropejskie. Jak powiedział w swoim wystąpieniu prof. Leon Kieres, „współcześnie nie można już myśleć
kategoriami wyłącznie narodowymi, trzeba patrzeć w przyszłość poprzez europejską, narodową i lokalną jedność, nie zapominając jednocześnie o przeszłości, która niekiedy dzieli, ale
i łączy”.
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Noty o autorach
Grzegorz Adamczewski – dziennikarz, publicysta, adiunkt
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent polonistyki Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1992-93 dziennikarz
w Radiu Toruń. 1993-1994 szef muzyczny Radia „W” we Włocławku. Od 1994 roku związany z Rozgłośnią Polską RWE, do
jej rozwiązania w 1997 roku. Ponadto pracował w Polskim Radiu i kilku stacjach komercyjnych. Przygotowuje do druku rozprawę pt. Radio Wolna Europa w okresach przełomów.
Stanisław Bereś – historyk literatury, krytyk, eseista, poeta, tłumacz; piastuje stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego; redakctor „Telewizyjnych Wiadomości Literackich”
(TVP2, TVP Polonia), juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej
„Angelus”, autor ponad dwudziestu książek, wśród nich: Historia
literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI. T. 1 (2002), Tako rzecze...
Lem (2002), Historia i fantastyka. Rozmowy z Andrzejem Sapkowskim (2005), Wojaczek wielokrotny. Wspomnienia, świadectwa, relacje (2008) – wspólnie z Katarzyną Baterowicz-Wołowiec.
Marta Bernaś – doktorantka w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania nad zakładami karnymi i losami zarówno ich pensjonariuszy, jak i pracowników.
Karina Cicha – absolwentka filologii polskiej i filmoznawstwa
Uniwersytetu Adama Mickiewcza w Poznaniu, obecnie doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Wrocławskiego. Pasjonatka kina południowoamerykańskiego i kuchni francuskiej.

Urszula Glensk – zajmuje się literaturą i krytyką. Autorka książek Proza wyzwolonej generacji 1989-1999 (2003) oraz Trzy
szkice o przewartościowaniach w kulturze (2006). Artykuły krytycznoliterackie publikuje w „Nowych Książkach”. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jacek Grębowiec – absolwent wrocławskiej polonistyki, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor monografii: Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia na tle jego ikonosfery (do
1945 r.) Literaturoznawca i teoretyk kultury, ostatnio zainteresowany pragmalingwistyką, przede wszystkim jednak regionalista i zapalony wędrowiec.
Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz – absolwentka wrocławskiej polonistyki, przygotowuje doktorat o Andrzeju Bobkowskim. Wykładała w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w badaniach nad literaturą emigracyjną.
Fascynuje ją szeroko pojmowana podróż i jej literackie świadectwa.
Katarzyna Konarska – absolwentka Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. W swoich badaniach naukowych skupia się wokół
kategorii systemów medialnych, relacji i związków pomiędzy
mediami a polityką. Prowadzi zajęcia z zakresu współczesnych
systemów medialnych na świecie, teorii komunikowania spo-
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łecznego, społecznego i kulturowego oddziaływania mediów,
a także teorii i praktyki public relations.
Katarzyna Krajewska – zajmuje się historią literatury. Pisze
dysertację w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Beresia. Innymi przedmiotami jej zainteresowań badawczych są teoria literatury oraz analiza dyskursu literaturoznawczego.
Arkadiusz Lewicki – absolwent wrocławskiej polonistyki, filmoznawca, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki: Sztuczne
światy. Postmodernizm w filmie fabularnym (2007), teoretyk dzieła filmowego zainteresowany m.in. sposobami jego funkcjonowania w kulturze współczesnej, oprócz tego niestrudzony badacz kultury popularnej i masowej.
Dorota Majka-Rostek – adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka książek: Mniejszość kulturowa w warunkach pluralizacji. Socjologiczna analiza sytuacji
homoseksualistów polskich (2002) i Związki homoseksualne. Studium socjologiczne (2008).

Zdzisław Najder – działacz społeczny, naukowiec, pisarz,
sławny conradysta (autor biografii Conrada: Joseph Conrad:
A chronicie, prezes Polskiego Towarzystwa Conradowskiego).
W latach 1957-81 członek zespołu redakcyjnego „Twórczości”.
Studiował historię literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a w późniejszym czasie w Oksfordzie, gdzie zdobył
tytuł doktora literatury polskiej i filozofii. Na przełomie 1975/76
założył Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Wykładowca
literatury polskiej i angielskiej oraz filozofii na uniwersytetach
Kalifornia, Columbia, Northern Illinois, Stanford i Yale. W latach 1980-90 doradca NSZZ „Solidarność”. W okresie 1982-87
dyrektor sekcji polskiej RWE. Za rzekome szpiegostwo skazany zaocznie na karę śmierci przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W latach 1990-91 przewodniczący Komitetu
Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W latach 1991-93 przewodniczący Klubu Atlantyckiego. W 1992 r. szef doradców premiera Jana Olszewskiego. Od 1997 r. profesor w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. W latach 1997-98
wykładał w Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie i był dyrektorem Instytutu Josepha Conrada-Korzeniowskiego.

Joanna Morawiecka – absolwentka etnologii, doktorantka
w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obserwatorka świata filmowego i realnego.

Paweł Nowaczek – od ośmiu lat zajmuje się rekonstrukcją historyczną i życiem codziennym żołnierzy w epoce napoleońskiej. Przez ten czas był członkiem kilku grup rekonstrukcji historycznej: zarówno w Polsce, jak i w Anglii oraz w Niemczech.
Aktualnie członek międzynarodowej grupy rekonstrukcji historycznej 22e demi-brigade d’infanterie de ligne oraz Kompanii
Woltyżerów. Na co dzień student dziennikarstwa oraz pirotechnik specjalizujący się w pirotechnice widowiskowej oraz projektowaniu widowisk z użyciem materiałów wybuchowych.

Jędrzej Morawiecki – adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, socjolog i literaturoznawca, dziennikarz, współzałożyciel grupy „Dziennikarze Wędrowni”; publikował reportaże w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, magazynie tygodniowym
„Gazety Wyborczej” oraz „National Geographic”. Przez siedem
lat był reporterem Agencji REUTERS. Współpracował również
z I i III programem Polskiego Radia, Radiem Zet oraz Polską
Sekcją Radia BBC.

Krzysztof Obremski – ukończył polonistykę na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam doktorat (1988) i habilitacja (1996), profesura (2006). Pracownik Instytutu Literatury Polskiej UMK (Zakład Literatury Staropolskiej), w latach 1996-2006
kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia. Główne kierunki zainteresowań: nurt religijny literatury staropolskiej,
teoria i praktyka retoryczna (szczególnie: panegiryk), socrealistyczna hagiografia. Ostatnio wydał książkę pt. Jakub Kazimierz
Rubinkowski. Dziejopisarz i człowiek saskiego półwiecza (2008).

Waldemar Mazur – student Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wielbiciel prozy J.R.R. Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego i Umberto Eco, pisze
o literaturze w portalu g-punkt.pl.
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Jarosław Petrowicz – ukończył polonistykę i logopedię na
Uniwersytecie Wrocławskim oraz informatykę na Akademii
Ekonomicznej w Katowicach. Recenzje, eseje i szkice literackie publikował w „Nowych Książkach”, „Nowej Okolicy Poetów”,
„Pograniczach”, „Roczniku Wieluńskim”, „Siódmej Prowincji”,
„Twórczości”. Należy do Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum. Mieszka w Wieluniu.

Andrzej Zawada – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kieruje Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, eseista, krytyk literacki. Opublikował kilkanaście książek, m.in.:
Wszystko pokruszone (1985), Jarosław Iwaszkiewicz (1994),
Dwudziestolecie literackie (1995), Bresław (1996), Miłosz (1996),
Literackie półwiecze 1939-1989 (2001), Dolny Śląsk. Ziemia spotkania (2002), Pochwała prowincji (2009).

Beata Szady – studentka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pasjonuje się reportażem, język hiszpańskim, sportem.
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