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OD REDAKCJI
Trzeci, a już na pewno czwarty, zeszyt każdego periodyku pozwala sądzić, że nie jest on tworem efemerycznym, że jego istnieniu nie zagraża ani gasnący, jakże często na tym rynku, zapał
redaktorów, ani zły los, który czytelnikom każe z rozczarowaniem dowiadywać się o zniknięciu tytułu z księgarskich półek.
Możemy więc cieszyć się kolejnym numerem „Znaczeń”, a w nim
wieloma artykułami – publicystycznymi i naukowymi – podejmującymi m.in. niełatwy temat iluzji. To w rozdziale pierwszym,
jak zwykle poświęconym myśli przewodniej. Przeczytać w nim
można o rojeniach, złudzeniach i utopiach, a także o paranauce
i szamanizmie, o psychologicznych mechanizmach iluzji kontroli
i sprawiedliwości, którym nierzadko tak chętnie się poddajemy.
Czytelnicy „Znaczeń” przekonają się, że naszemu periodykowi
nie ubyło walorów, o jakie zadbaliśmy w poprzednich odsłonach
– recenzenci czuwają nad merytoryczną zawartością artykułów i poprawnością naukowego warsztatu, autorzy i bohaterowie wywiadów, reprezentujący rozmaite dyscypliny, rzucają na
„kulturę, komunikację i społeczeństwo” światło z wielu perspektyw. Redakcji zależy bowiem na możliwie najbogatszym, wieloaspektowym badaniu rzeczywistości. Wierni jesteśmy również
przekonaniu, że to rozmowa daje szansę na postawienie najciekawszych diagnoz i dotarcie do niedocenianych zwykle wątków.
Stąd tak duża liczba wywiadów przeprowadzonych z uznanymi
autorytetami świata nauki i kultury. Nowością (i oczekiwanym
walorem) niniejszego zeszytu jest natomiast polemika. Pole do
jej pojawienia się stworzył w poprzednim zeszycie Dominik Lewiński swym błyskotliwy tekstem zatytułowanym Rozrywki nacjonalistyczne. Z zaprezentowaną w nim, a także w wielu innych
publikacjach innych jeszcze autorów, konstruktywistyczną teorią narodu spiera się filozof Bartosz Jastrzębski, w odróżnieniu
od adwersarzy kategorii tej sprzyjając.

Dialog pozwala pismu żyć. Do dyskusji o stylu uprawiania historii, o dawnych i obecnych elitach politycznych, o zawłaszczaniu pamięci historycznej, a może przede wszystkim
o iluzjach, jakim chętnie ulegamy, myśląc o Polsce i jej sytuacji
w świecie, zachęca profesor Janusz Tazbir w pełnej barwnych
dygresji rozmowie z redaktorami „Znaczeń”. Wywiad przeprowadzony przez Jędrzeja Morawieckiego i Bartosza Jastrzębskiego z Walentyną Charitonową – kierownikiem Grupy Antropologii Medycznej w Instytucie Etnografii i Antropologii
Rosyjskiej Akademii Nauk – stanowi natomiast ciekawą próbę
wyznaczenia granicy pomiędzy empirią a iluzją, nauką i paranauką.
W czwartym numerze nie brakuje innych tonów polemicznych lub wątków mogących polemikę rozniecić. W dziale poświęconym sztuce dziennikarskiej przeczytają Państwo niezwykle wnikliwą analizę książki Artura Domosławskiego. Tekst
Urszuli Glensk, w przeciwieństwie do wielu innych poświęconych książce Domosławskiego, właściwie nie podejmuje kwestii słuszności/niesłuszności odbrązawiania sylwetki „cesarza
reportażu”. Skupia się na ocenie pisarskiego warsztatu biografa, pokazując te dziennikarskie i filologiczne mankamenty, które w pobieżnej lekturze Kapuściński non-fiction być może umykają uwadze niebacznego odbiorcy.
Nie sposób wspomnieć o wszystkich artykułach składających się na czwarty zeszyt „Znaczeń”. Niektóre z nich zapowiadaliśmy w poprzednim numerze, na inne zwracamy uwagę na pierwszej stronie okładki. Czytelników odsyłamy więc
do spisu treści. Z numeru na numer staje się on listą coraz bogatszą. A wszystko to zasługa naszych autorów i współpracowników, którym za ogrom włożonej tu pracy serdecznie
dziękujemy.
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UCIECZKA Z KRÓLESTWA ATRAP
Z Walentyną Charitonową – kierownik Grupy Antropologii Medycznej w Instytucie Etnografii
i Antropologii Rosyjskiej Akademii Nauk – rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki
>>Czy wierzy Pani w możliwość wytyczenia granicy pomiędzy empirią a iluzją? Pomiędzy nauką i nie-nauką? Szczególnie w refleksji humanistycznej, w której sama jest Pani
zanurzona. Jak do tej kwestii podchodzą Rosjanie, którzy –
wydaje się nam – nie są tak sztywno związani z tradycją racjonalistyczną i oświeceniową klasyfikacją?
>>To zależy, o kim rozmawiamy. Jeśli mamy na myśli prawdziwych uczonych, którzy, nie bacząc na koniunkturę, zajmowali
się swoją robotą, to nie sądzę, by przeżywali teraz jakiś humanistyczny kryzys tożsamości. Znają poetykę własnej dyscypliny i standardy produkcji naukowej. Rozumieją, gdzie nauka się
kończy i gdzie zaczyna się inne, niescjentystyczne obserwowanie i opisywanie świata. Inna rzecz, że w latach dziewięćdziesiątych pojawiła się fala ludzi nazywających się uczonymi i niepojmujących tożsamości własnej dyscypliny. Myślę, że wiąże
się to z wysokim statusem społecznym nauczyciela i uczonego
w Rosji. Ludzie pragną więc tego zaszczytu, nazywają się doktorami habilitowanymi, w końcu zaś sami zaczynają się nimi
czuć. Niektórzy próbują dostać się na poważne konferencje
naukowe, w większości przypadków organizują jednak własne
zjazdy, niezwykłe, gromadzące osobliwą publikę. Co pewien
czas pojawiam się w takich miejscach w ramach swoich badań terenowych. Obserwuję tam swoich uzdrowicieli i dziennikarzy o nich piszących. Trafiam jednak również na owych ta-

jemniczych uczonych, którzy drukują obecnie masę publikacji
i świetnie zarabiają – w odróżnieniu od większości humanistów. Mogą więc sobie pozwolić na wyłożenie swoich supermyśli w najbardziej ekskluzywnej formie.
Z tegoż powodu powstała u nas Komisja do Walki z Łżenauką. Słyszeliście o tej organizacji? To niezwykły owoc nauki rosyjskiej, kiełki wyrastające z przeszłości. Tworzy ją kilkudziesięciu akademików, wśród nich był zmarły niedawno Witalij
Ginsburg. Wchodzą w jej skład laureaci Nagrody Nobla, ale także biurokraci i dawni działacze partyjni.
Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że cel przyświeca im szczytny. Zaczęli działać w latach dziewięćdziesiątych,
kiedy rozpoczęły się u nas jakieś dziwaczne zawirowania i naukę zaczęto mieszać z fantastyką. Nie wiem, czy u was w Polsce było podobnie. W Rosji do tej pory zdarza się, że owi dziwaczni ludzie tworzą organizację społeczną, najlepiej od razu
akademię. Najciekawsza, na jaką trafiłam, to Akademia Nauk
Proskopijnych imienia Nostradamusa. Zarejestrowano ją w Paryżu w 2003 roku. Jest takich kuriozów więcej. Ot, na przykład
Międzynarodowa Akademia Informatyzacji: ludziom, którzy do
niej przystępowali, obiecywano przysyłać bibliografię literatury na konkretne, interesujące ich tematy. Koleżanka z mojego instytutu zapłaciła składkę i raz nawet dostała od nich jakiś
dziwny spis, więcej już jednak o nich nie słyszała. Kiedy rozkwi-
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tły u nas owe kuriozalne akademie, ludziom się coś porobiło
w głowach, jęli wszystko mieszać. Pojechałam raz na ekspedycję do pewnej azjatyckiej republiki. W Stowarzyszeniu Szamanów spotkałam się ze swoim kolegą, doktorem habilitowanym,
porządnym, rzetelnym uczonym. Zaczęliśmy rozmawiać, a on
nagle wypala: „A wiecie, Walentyno Iwanowno, że jestem teraz
podwójnym akademikiem?”. Najpierw pomyślałam, że on żartuje, pytam jednak: „W jakim sensie?”. On na to: „Dwie akademie mianowały mnie akademikiem”. I podaje mi wizytówkę, na
niej Międzynarodowa Akademia Informatyzacji i jeszcze druga,
podobna. Mówię do niego: „Przepraszam, drogi kolego, nie rozumiem, czy to taki dowcip?”. On się na to obruszył. Jęłam tłumaczyć, że to wszystko nie ma żadnego związku z nauką, że
padł ofiarą aferzystów. To odkrycie okazało się dla niego życiową tragedią. Był bowiem przekonany, że zdobył niewyobrażalne szczyty, że osiągnął niemożliwe, został akademikiem,
i to podwójnym. Tymczasem utopił po prostu pieniądze (bo
to wszystko było płatne). Tłumaczyłam mu, że lepiej, gdyby
się wcześniej skonsultował, dowiedziałby się wtedy, że kiedy
jest się przyjmowanym na czlen-kora (członka-korespondenta) bądź do grona akademików, nie płaci się za to ani grosza,
wręcz odwrotnie, to tobie zaczynają wreszcie płacić. Mówiłam:
zamiast im bulić, trzeba było mnie poprosić, taki dyplom też
bym wam mogła wystawić, mam w końcu kolorową drukarkę.
Komisja do Spraw Walki z Łżenauką powstała więc po to,
by unikać podobnych przypadków, by spróbować wreszcie
wszystko uporządkować. Zrobili wiele dobrego również na innych polach, zwalczali na przykład nadmierne przejawy religijności w sferze państwowej. Kiedy zaczęto mówić o wprowadzeniu przedmiotu o Prawie Bożym w szkole, dziesięciu
akademików wystosowało list do prezydenta, tłumacząc, że
w warunkach naszego kraju to nie jest możliwe, że wiara powinna pozostać wiarą, Cerkiew Cerkwią, a nauka – nauką, nie wolno tych porządków mieszać. Brali nawet udział w niesamowitych procesach sądowych. Ot, na przykład w Petersburgu, gdzie
dziewczynka z szóstej czy z siódmej klasy wraz ze swym ojcem
– pyzatym tatuśkiem, miejscowym wielmożą i przedsiębiorcą –
zaskarżyli szkołę za to, że dziewczynka musiała uczyć się o koncepcji Darwina, a przecież wszystko stworzył Pan Bóg i ona nie
życzy sobie, by jej do głowy ładowano te pogańskie teorie. No
i akademicy musieli ową sprawę poważnie rozpatrywać.

Niestety w innych przypadkach obnażyła się ich słabość, doświadczyłam tego na własnej skórze. W komisji nie ma bowiem
przedstawiciela nauk humanistycznych. Dwa lata temu jedna
z dziennikarek znalazła moją książkę z 1995 roku, w której porównywałam ludowych uzdrowicieli z czarodziejami, znachorami i szamanami. To była czysta metodologicznie praca etnograficzna, w całości opisowa. Pokazywałam, co robią jedni, co
drudzy i jak ich zachowania odnoszą się do kultury tradycyjnej, charakterystycznej dla danego obszaru. Dziewczyna wyszperała książkę po latach i wypuściła w „Komsomolskiej Prawdzie” skromny artykulik, rozpoczynający się od słów: „Rosyjska
Akademia Nauk przyznała wreszcie, że na świecie istnieją czarodzieje”. A dalej, nieco mniejszym literami: „Doktor habilitowany nauk historycznych, wybitna naukowiec z Instytutu Etnologii i Antropologii RAN pisze w swojej książce...”. Wydłubała
z mojej pozycji detale, pokleiła cytaty, zmontowała z nich, co
chciała. Tekst ukazał się w „żółtej prasie”, a więc w jednym z rosyjskich tabloidów, niemniej został zbudowany w formie imitacji wywiadu, a więc dziennikarka zadawała niby jakieś pytania,
a z mojej książki ulepiła quasi-odpowiedzi. Sami jesteście Panowie dziennikarzami, wiecie więc, jak takie kuriozum upichcić. Ja nic o tym nie wiedziałam. Zadzwoniła do mnie koleżanka, pyta o jakiś wywiad dla „Komsomolskiej Prawdy”, a ja
w ogóle gazetom żadnych wywiadów nie dawałam. Ta fałszywa rozmowa zyskała rozgłos, zaczęli ją przedrukowywać, odnalazłam ją nawet na Ukrainie. Tym oto sposobem publikacja
wpadła w ręce kolegów z Komisji do Walki z Łżenauką. Dyrektor mojego instytutu musiała się gęsto tłumaczyć, objaśniała,
że zajmujemy się takimi sprawami naukowo i musimy o nich
pisać, udowadniała, iż nie ma to nic w wspólnego z propagowaniem jakichkolwiek wierzeń. Trzeba jednak przyznać, że to
są bardzo śliskie tematy.
>>Wróćmy do pełnokrwistej łżenauki. Czy owi wizjonerzy,
przedstawiciele tajemniczych, szalonych akademii funkcjonują w mediach? Występują jako eksperci?
>>Oczywiście. Podają tam te swoje tytuły, występują jako profesorowie, jako habilitowani, jako akademicy. Sęk w tym, że
to jest niezwykle trudne do weryfikacji. Żebym mogła taki tytuł naukowy sprawdzić, potrzebuję być uzbrojona w pismo
z wieloma pieczątkami i skierować je do WAK (Wyższej Komisji Akredytacyjnej). Jeżeli list będzie nadany przez instytut, to
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mogę oczekiwać odpowiedzi, jeżeli jednak zapytam prywatnie, nie dowiem się niczego. Z tego właśnie powodu powstała Komisja. Jej powołanie było tym bardziej naglące, że ci farbowani akademicy i profesorowie rzucili się w wir twórczości,
księgarnie i biblioteki zalała rzeka paranaukowej literatury.
Proszę postawić się w sytuacji czytelnika z prowincji, który kupuje książkę, na okładce widzi, że pozycja została przygotowana przez 25 akademików, a w środku kompletne brednie.
Tymczasem autorytety każą mu w to jednak uwierzyć, każą
przezwyciężyć wątpliwości, pewnikiem jest, jak mówią, widocznie nauka jakoś do tego doszła. Paradygmat energoinformacyjny jest przy tym rzeczywiście osobliwy, uczeni udowadniają, że świat stworzył Bóg, rozszyfrowują Jego zamysły,
wszystko już odczytali i poskładali w całość. Sądzę, że niektóre z tych teorii mają rzeczywiście jakiś sens, tyle że są sporne
na danym etapie rozwoju nauki. Część z tych rzeczy jest jednak jawnie absurdalna. Autorzy owych pozycji są przy tym
nieobeznani z kulturą nauki. Piszą, co im przyjdzie do głowy,
powołują się na przeróżne instytuty, a ty nie jesteś w stanie
nawet sprawdzić, co to w istocie za organizacja. Ciężki orzech
do zgryzienia. Tym bardziej że część organizacji powstała jakoby pod egidą UNESCO. Z jednej strony czytam, co tam wyprawiają, i rozumiem, że UNESCO nie mogłoby tego firmować,
ale z drugiej strony oni rzeczywiście mają na to jakieś papiery.
Niektórzy z tych ludzi zostali po prostu oszukani, część płaciła
za tytuły świadomie.
Akademia Nauk Proskopijnych zmieniała co rusz nazwy, integrowała środowisko wokół tak zwanych nauk energoinformacyjnych. W latach dziewięćdziesiątych ogłosili się dyscypliną i jęli organizować niekończące się konferencje, czasem
zupełnie szalone. Wydawali dyplomy, wyprodukowali sporo
doktorów habilitowanych i profesorów, którzy w istocie byli
kandydatami. No i zaczęło się pomieszanie z poplątaniem. Ludzie zgłaszali się na przykład na moją konferencję i wpisywali
w rubryczki: „Prof. dr hab.” . Ja wiedziałam, że żaden z nich habilitowany i żaden profesor, sytuacja skrajnie niezręczna. Zaczęłam więc wymagać, by podawali rok przyznania tytułu, tak
żebym mogła wszystko zweryfikować. Cześć osób przestała
na moje konferencje w ogóle się zgłaszać. To specyficzna fala
uczonych, część z nich nie miała nigdy nawet tytułu kandydackiego i nie byliby ich w stanie nigdy w normalny sposób zdo-

być. Tacy ludzie rozmywają granicę, o którą Panowie pytają,
granicę między tym, co naukowe i co niefalsyfikowalne.
>>Owo rozmycie widać jednak w Rosji również w innych sferach. W księgarniach półki uginają się na przykład od książek
opatrywanych wspólną etykietą: religia, religioznawstwo,
ezoteryka, kosmos...
>>Dotykamy teraz ważnego pytania, na które musimy znaleźć
w końcu odpowiedź, ale z którym ciągle się zmagamy. Czym
jest bowiem właściwie religioznawstwo? Jest taki młody uczony, stworzył Stowarzyszenie Religioznawcze w MGU, nazywa
się Iwar Maksutow. Prowadzi bardzo sensowny portal, czytam
ich materiały i widzę, że podkreślają tam ciągle, iż rosyjskie religioznawstwo jest bardzo rozmyte. Sądzę jednak, że owo rozmycie związane jest nie tyle z kondycją nauki, ile z bieżącą sytuacją w kraju, z pozycją religii...
>>Ma Pani na myśli politykę wobec Cerkwi prawosławnej?
>>Przede wszystkim. Mówię przy tym nie tyle o codziennym
życiu religijnym, ile o przesunięciach na górze, o działaniu cerkiewnej „wierchuszki”.
>>Jaka jest sytuacja nauk humanistycznych w Rosji? W Polsce mówi się obecnie o potrzebie legitymizacji humanistyki,
o wzmacnianiu jej tożsamości i wytłumaczeniu jej przydatności. Innowacyjność i wdrożenia w naukach technicznych
są bowiem jasno wpisane w politykę Unii Europejskiej, w humanistyce następują natomiast (bądź powinny nastąpić –
jak powiadają niektórzy) – znaczące przesunięcia. Mówiąc
mniej elegancko – toczy się walka o źródła finansowania badań we wspomnianych obszarach. Czy w Rosji – budującej
własne struktury, konkurencyjne wobec Unii – mamy do czynienia z podobnymi tendencjami?
>>Bez wątpienia – tak. Gra idzie tu o bardzo dużą stawkę. Kwestia owa jest przy tym zdeterminowana przez stosunek państwa do nauki. Od kiedy nastał Putin, humanistykę zaczęto traktować jako jakiś dekoracyjny dodatek, jako taką nie do
końca naukę, jako nic poważnego. Humaniści zaś – zgodnie
z tym myśleniem – winni zarabiać przede wszystkim poprzez
dydaktykę. Wejdźcie do Internetu, przejrzyjcie rosyjskie portale. Toczy się na nich obecnie burzliwa dyskusja tycząca losów Rosyjskiej Akademii Nauk. Instytucja jako taka zapewne przetrwa, ale co będzie z częścią humanistyczną – trudno
powiedzieć. Pierwsza fala już przeszła – dokonano w RAN
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poważnych redukcji. To miało oczywiście również pozytywne efekty – kiedy potrząśniesz zastałą, skostniałą strukturą, to
masz szansę oczyścić ją z balastu, z niepotrzebnych już elementów. Z drugiej jednak strony skala redukcji była naprawdę
dotkliwa. W naszym instytucie ludzi, którzy – jak się zdawało –
będą w stanie przetrwać dzięki dodatkowej pracy, poproszono
o przejście na połowę etatu. Tak samo uczyniono z osobami,
które mogły żyć dzięki zarobkom małżonka. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Boję się, że to nie koniec, że możemy stanąć
po raz kolejny przed podobnymi dylematami i ważyć ludzkie
losy. Cała reszta to miejscowy naukowy folklor – plotki korytarzowe, baśnie i podania... Z owej szeptaniny dowiadujemy się
jednak, że najprawdopodobniej chcą nas ścisnąć do minimum,
niewykluczone, że będą łączyć zakłady i instytuty. To dokładnie odwrotna tendencja niż czas pieriestrojki, kiedy to nauki
humanistyczne nabrały powietrza w piersi i zaczęły swobodniej oddychać. Wtedy oddzieliła się od nas nawet filia petersburska, obecnie zaś następuje znów konsolidacja. Te problemy
wydają mi się jednak wykraczać poza Rosję. Skomercjalizowaliśmy się po prostu i nie potrafimy się utrzymać na powierzchni. Preferowane są sektory związane z przemysłem zbrojeniowym i elektroniką, a cała reszta niechaj karmi się sama. Nauki
techniczne dadzą jakoś radę, mogą stworzyć produkt i próbować go gdzieś sprzedać, ale my? Wybaczcie – my produkujemy
jeno wiedzę, trudno się wykarmić książkami. Okazało się nagle,
że jesteśmy ludźmi niezbyt użytecznymi i – co więcej – raczej
niewygodnymi.
>>Jeżeli przyjrzeć się genezie nauki rosyjskiej, wydaje się
ona odmienna od zachodnioeuropejskiej. Inne są uwarunkowania funkcjonowania oświeceniowych badaczy-pionierów, inny charakter mają uwikłania w politykę ośrodka władzy, negocjowanie treści symbolicznych, odmienne były
warunki finansowania i instytucja cenzury. Jak jest w Rosji
teraz? Czy można współcześnie zakreślić granicę pomiędzy
rosyjską myślą humanistyczną a którymś z nurtów zachodnioeuropejskich?
>>Nasza nauka szła rzeczywiście własnym torem. Związki ze
światem zewnętrznym były upośledzone. Kiedy kanały przepływu informacji otwarto, zaczęliśmy rozumieć, że jesteśmy
tacy sami jak oni. A więc – że w istocie nie ma znaczącej granicy mentalnej. W kontaktach z kolegami z Zachodu, działają-

cymi w ramach bliskiej mi dyscypliny, dostrzegam dwie grupy:
pierwsza to ludzie, którzy Rosję znają od dawna, którzy badali Syberię, którzy widzieli, w jakich warunkach działaliśmy, jaką
płaciliśmy cenę i ile byliśmy warci. Młodzi zachodni naukowcy
patrzą na Rosję inaczej. Szczególnie ci z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Oni mają już w głowie jakąś gotową, zideologizowaną wizję, budowaną na polaryzacji Wschód–Zachód. Zakodowano im, że u nas nie było żadnej nauki humanistycznej,
że tu był tylko marksizm-leninizm. Trudno się przez to przebić, trudno wytłumaczyć, że prowadziliśmy tu potężne badania, że my też mieliśmy świetnych specjalistów, a Marksa, Engelsa i Lenina doklejaliśmy do wstępów prac. Młodzież uważa
natomiast, że ta doklejona ideologia nasze prace zupełnie dyskredytuje i że można ich w ogóle nie czytać. Taka postawa jest
bardzo znacząca, staram się więc o niej mówić na konferencjach międzynarodowych. Powiedziałam o tym w Instytucie
Maksa Plancka: macie dwa problemy. Pierwszy: ignorujecie naszą literaturę. Drugi: nie znacie języka, prowadzicie badania terenowe na Syberii przez tłumacza i przez przewodnika. Tę barierę pokoleniową czuje się wyraźnie. Ale to się zmienia. Teraz
prowadzimy grupę aspirantów, którzy będą bronić doktoratu
pod podwójną opieką, to znaczy mają jednocześnie promotorów tutaj i na Zachodzie, są wdrażani w oba standardy naukowe. W tym sensie wierzę, że Wasze pytanie dotyczy raczej przeszłości.
>>Zadawaliśmy sobie pytanie dotyczące różnicy pomiędzy
nauką rosyjską i zachodnioeuropejską nie tylko z powodu
żelaznej kurtyny, te uwarunkowania są bowiem oczywiste.
Mieliśmy jednak na myśli czynniki głębsze, wcześniejsze,
związane ze specyfiką rzeczywistości społecznej, odmiennym rozwojem myśli i prowadzeniem dyskursu intelektualnego...
>>Nauka zachodnia produkuje szkoły, w ramach których prowadzi później badania. My nie mamy takiej tradycji. Czasem
ich dorobek akceptowaliśmy, czasem odrzucaliśmy, czasem
z nimi rywalizowaliśmy. Nawet za żelazną kurtyną wyższej klasy specjaliści musieli wiedzieć – choćby pobieżnie – co robią
z drugiej strony. Inna rzecz, że podawano nam to często z odpowiednim komentarzem. My na przykład fascynowaliśmy się
Lévi-Straussem, którego książki były jednak niesłychanie trudne do zdobycia. Mimo to organizowaliśmy spotkania, dysku-
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towaliśmy namiętnie o strukturalizmie. Inna rzecz, co działo
się później. Człowiek, który miał być promotorem mojej pracy
doktorskiej i który przeczytał moją rozprawę jako ostatni na katedrze, wezwał mnie i powiedział: ta praca nie może być u nas
broniona z dwóch powodów: (a) jest etnograficzna, (b) opiera
się na strukturalizmie. Dla mnie to był wyrok, tym bardziej że
pracowałam w Katedrze Folkloru.
>>Powiedziano mi kiedyś w Katedrze Religioznawstwa w Petersburgu, że badanie grup religijnych było w czasach komunistycznych niezwykle problematyczne. Badacz operował
bowiem na żywym materiale, wpływał na losy opisywanych
ludzi, jego wyniki były wykorzystywane przez administrację
państwową... W latach stalinowskich sprawa nie pozostawiała wątpliwości: ludzi nie dało się li tylko obserwować, ruchy
religijne się również inwigilowało i modyfikowało. Jak było
jednak później? Czy w tak wrażliwej sferze możliwa była praca czysto naukowa, oddzielona od doraźnej polityki?
>>Ja takiego problemu nie dostrzegałam. Kiedy jako etnografowie, folkloryści, badaliśmy dorobek poszczególnych narodów i ludów, robiliśmy swoje. Praca z żywym człowiekiem jest
zawsze dwustronną wymianą i wymaga ostrożności, ale żeby
nasza aktywność powodowała jakąś głębszą transformację
grupy? Raczej nie. My cieszyliśmy się bardzo dużym zaufaniem.
To zaufanie zostało naderwane już później, na fali pieriestrojki. W tym czasie zaczęły się tworzyć kadry uczonych wywodzących się z małych radzieckich narodów. Wszystko to działo
się na fali renesansu nacjonalistycznego. Owe rdzenne narody
budowały swoją naukę, korzystając zarówno ze środków własnych, jak i pieniędzy zachodnich. Chantowie i Niency byli na
tym polu wyjątkowo aktywni. Duże zasługi ma w tej sferze
Nadieżda Wasiljewna Łukina, historyk, żyjąca teraz w Petersburgu. Łukina stworzyła własną szkołę naukową, rekrutującą
się z inteligencji małych rdzennych narodów. Przygotowywała do pracy w nauce miejscowych nauczycieli. Niezwykle ciekawe doświadczenie. Z czasem owych miejscowych, narodowych uczonych pojawiało się coraz więcej, byli coraz bardziej
aktywni. Wszystko to korelowało z kwestią odrodzenia kulturalnego i generowało w czasie pieriestrojki poważne napięcia. Inteligencja małych narodów jęła coraz odważniej krytykować badania naukowe prowadzone w Moskwie. Poświęciliśmy
w końcu tej kwestii specjalny okrągły stół, tym bardziej że na

jedną z naszych koleżanek posypały się wtedy gromy, zarzucano jej, że bada ludy bez głębszej znajomości kultury i nie dostosowuje metodologii do miejscowych uwarunkowań, nie
pojmuje niuansów ich duchowości. Mimo że przepracowała
z nimi całe swoje życie... Zaprosiliśmy zatem młodych miejscowych uczonych, oni zaczęli przepraszać, wszystkiego się wyparli, mówili, że krytyka jest jedynie incydentem, indywidualną opinią ich kolegi. Sądzę jednak, że nie byli szczerzy. Wydaje
mi się, że choćby część z nich, niesiona porywem pieriestrojkowego renesansu, uważała w istocie, że badacze z centrum,
z Moskwy, jadą często nieprzygotowani, bez znajomości języka, nazbyt dumni i pewni siebie. I myślę, iż w pewnym stopniu mieli rację. Szczególnie kiedy mówili o badaniu sfery sakralnej, jej zrozumienie bowiem – bez kompetencji językowej
i bez zanurzenia się w życie codzienne narodu – jest niezwykle trudne. Generalnie jednak ów spór rozgrywał się na poziomie rywalizujących z sobą grup inteligenckich, reprodukujących podział na centrum i peryferia. Teraz mamy następującą
sytuację: opisuje się Rosję z poziomu nauki małych narodów,
opisuje ją nauka stołeczna oraz naukowcy zagraniczni. Zagranica próbuje przy tym ominąć Moskwę i nawiązać bezpośredni
kontakt z naukowcami miejscowymi. To generuje napięcia. Naukowcy małych narodów nie mają wyrobionego zdania o nauce zagranicznej, a wyrobili sobie już zdanie na temat Moskwy.
Sądzę, iż z czasem, kiedy lepiej opanują języki, zyskają dostęp
do opracowań zachodnich i zobaczą, jak są opisywani, staną
się wobec nich bardziej krytyczni. Pojawią się nowe pretensje.
To bardzo ciekawe i nowe zjawisko. Natomiast powracając do
wpływu badacza na badany naród – nie sądzę, by ta kwestia
była szczególnie bolesna. Etnografowie i folkloryści byli zawsze
bardzo ostrożni. Wypracowaliśmy solidną szkołę metodologiczną. Od samego początku, jeszcze jako studenci i aspiranci,
byliśmy nauczeni pracować tak, by nie zepsuć własnego pola
badawczego, na którym operujemy. Wchodziliśmy z informatorami w przyjacielskie relacje, budowane – że tak powiem – na
kontaktach międzyludzkich, w codziennych kontaktach. Należy sobie przy tym uświadomić, że kiedy jedziesz w teren, spotykasz ludzi, których nauka nie interesuje. Nie zajmuje ich, co
będziemy pisać, ważne, żebyśmy w ogóle o nich napisali, najlepiej jeszcze podali w książce ich nazwisko. A jeśli umieścisz ich
zdjęcie, będą ci wdzięczni do końca życia.
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>>Czy moglibyśmy spróbować nazwać etapy współczesnej
dynamiki religijnej w Rosji? Najpierw mamy pieriestrojkę,
otwieranie bibliotecznych spec-fondów, zalew literatury
ezoterycznej. Potem lata dziewięćdziesiąte, renesans kultów
i sekt...
>>Ja zajmuję się raczej czarodziejami i znachorami, patrzę na
nich jako folklorysta, a nie jako religioznawca. Pracowałam rzeczywiście w centrum badania religii, zajmowałam się jednak jedynie Syberią. Proszę więc traktować mój opis z dużą ostrożnością. Sądzę, że w latach dziewięćdziesiątych nastąpił znaczący
wzrost zainteresowania religiami narodowymi. Równolegle
pracowali na Syberii bardzo aktywnie misjonarze różnych konfesji, którzy zaczęli się pojawiać już w czasie pieriestrojki. Nieśli z sobą ezoterykę, rozwijali ruchy charyzmatyczne. Syberię zalała fala nauczycieli szkolących nowych szamanów. Taki
był początek. Potem nastąpił wspomniany już renesans kultur narodowych i towarzyszący mu rozwój tradycyjnych religii. Miejscowa inteligencja była przy tym gotowa przyjąć rolę
organizatorów owych struktur religijnych. Przedstawiciele elit
intelektualnych zostali nowymi pastorami i przywódcami duchowymi. Naukowcy, profesorowie, przywdziewali szamańskie
stroje i odprawiali rytuały. Mieli przewagę, byli lepiej obznajomieni z tradycją, bo znali ją z książek. Rejestrowali organizacje neoszamańskie, pisali statuty, legitymizowali swoją działalność.
W tym samym czasie pojawiały się również prace czysto naukowe, w których próbowano udowodnić, że szamanizm nie
jest w ogóle religią, a zbiorem bliżej nieokreślonych wyobrażeń. W istocie jednak współczesne kultury nie wyrosły z próżni,
one miały podglebie w postaci religii, zniszczonych przez prawosławie. Nie mówię tu wcale o nurtach sprzed wielu wieków.
Jednym z takich ruchów był na przykład burchanizm, związany z działalnością charyzmatycznego lidera Czeta Czełpanowa, który w 1904 roku doznał objawienia i stworzył na Ałtaju
„białą wiarę”, mającą być odpowiedzią dla żółtego lamaizmu
i czarnego szamanizmu. Już jednak w czasie rodzenia się owego wyznania część badaczy i dziennikarzy jęła utrzymywać, że
burchanizm jest dawną religią turecką. Pewien pisarz z Tuwy
twierdził nawet, że to najdawniejsza religia na świecie, z której
zrodziły się wszystkie inne. To tylko jeden z przykładów częstego w tym czasie legitymizowania tożsamości własnego naro-

du poprzez wzmacnianie ruchów religijnych. Inteligencja zrozumiała, iż nowe religie narodowe muszą być silne i spójne.
Szamanizm jako taki pozostawiono zaś importowanym i samorodnym neoszamanom. Na przełomie lat dziewięćdziesiątych
i dwutysięcznych wszystko zaczęło powoli przycichać. Zmieniła się polityka Kremla wobec religii. Mówi się ciągle o bujnym
rozwoju ruchów protestanckich, mówi się nadal o ezoteryce
i sektach, które należałoby być może silnie kontrolować czy
nawet zwalczać. Prawda jest jednak taka, że owe ruchy zostały po części zepchnięte na peryferie, inne zaś, silniej ukonstytuowane, współpracują zwykle z sobą nawzajem. W świadomości społecznej pogodzono się z potrzebą wspierania dużych,
światowych religii i wspieraniem dialogu pomiędzy nimi. Natomiast w europejskiej części Rosji rozkwitło neopogaństwo.
Mimo to dalsza dynamika wydaje się podobna do syberyjskiej.
Tutaj uwarunkowania wydają się jeszcze prostsze: Cerkiew prawosławna umocniła po prostu swoje pozycje i neopogaństwo
automatycznie zeszło do podziemia. Moje badania sugerowałyby więc istnienie wspomnianych trzech etapów, bazuję jednak na danych z połowy lat dwutysięcznych. Czy Wasze badania wykazały podobne tendencje?
>>Te trzy etapy wydają się potwierdzać. Obserwacja ruchów
religijnych w Krasnojarsku sugerowałaby moment stabilizacji, inkulturacji i bardzo świadomego wspierania stabilniejszych grup przez władze. Pełnomocnik Gubernatora Krasnojarskiego Kraju do Spraw Religijnych Raszid Gizatowicz
mówił jednak o ponownym ożywieniu ruchów neopogańskich...
>>Te ruchy są ciągle żywotne, dlatego że wiążą się z rosyjską
ezoteryką, która od swego wybuchu z końca lat osiemdziesiątych cieszy się niesłabnącą popularnością. Bardzo wiele osób,
które rozpoczynały swoje poszukiwania duchowe od zgłębiania ezoteryki, dotarło poprzez nią do neopogaństwa. Z szamanizmem działo się podobnie, odrodził się on poprzez literaturę, tradycja pokoleniowa została już bowiem przerwana.
Osoby, które odnalazły w sobie (lub sądziły, iż odnalazły) różnorakie zdolności nadprzyrodzone, zaczęły się zapisywać na
kursy hipnozy i bioenergoterapii, otrzymały dyplomy doktorów i doktorów habilitowanych nauk energoinformacyjnych.
Później zaś zobaczyły, że ludzie zwracają się w kierunku swoich
tradycji ludowych, jęły więc poszukiwać przodków-szamanów,
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by wzmocnić w ten sposób swój autorytet i móc samemu nauczać szamanizmu. Czasy mamy niespokojne, ludzie rozmyślają więc ciągle o Bogu, Diable, demonach i tak dalej. To źródło
nie wyschnie, bez obaw, ezoteryka będzie w Rosji ciągle popularna. To jak puszka Pandory, już jej nie zamkniemy.
>>Dzięki Waszej uprzejmości skorzystaliśmy z zaproszenia
i obserwowaliśmy robocze seminarium w Rosyjskiej Akademii Nauk, podczas którego badaliście szamana, „poprawiającego” zdolności językowe dziewczyny, ochotniczki, która
powierzyła mu swój umysł, by lepiej uczyć się angielskiego.
Po seansie wywiązał się burzliwy spór, część psychologów
protestowała, wskazywała, iż pomimo deklaracji szamana z Tuwy (legitymującego się dyplomem psychologa) jego
praca nie miała nic wspólnego z psychoterapią. Pani z kolei
podkreślała, że najważniejszy jest rezultat seansu, jego efektywność, nie zaś klasyfikacja działalności Tuwińca. W swoich
książkach opisuje Pani z kolei przypadki takich uzdrowicieli jak np. kobieta, która zauważyła, że pacjenci reprezentujący poszczególne schorzenia wybierają obrazy cechujące się
określoną kolorystyką. Na tej podstawie uzdrowicielka stawiała swoją diagnozę. Tego typu diagnozowanie i leczenie
można jednak bez trudu racjonalnie wytłumaczyć. Jak jest
w innych przypadkach? Czy rzeczywiście interesują Panią
tylko rezultaty pracy uzdrowicieli, jasnowidzów, czy próbuje Pani jednak badać również sam proces, a więc to, co dzieje
się gdzieś w środku?
>>Rozumiecie doskonale, że moja dyscyplina nie jest w stanie
odpowiedzieć na takie pytania. Osobiście jednak te sprawy
mnie bardzo frapowały, zaczęłam więc organizować projekty
interdyscyplinarne, by spróbować wniknąć choćby w niektóre
interesujące mnie wymiary, by wyłuskać racjonalne ziarno, oddzielić procesy, które – choć trudne do wytłumaczenia – mogą
rzeczywiście zachodzić, od zjawisk, które są już fantazją.
Najciekawszy projekt interdyscyplinarny, który prowadzimy,
dotyczy badania fal mózgowych szamana w czasie jego pracy
i porównywania ich z obrazem fal mózgowych klienta. To badania neurofizjologiczne, prowadzone pod kierunkiem prof. Niny
Swiderskiej, bardzo obiecujące, uwzględniające ponad osiemset różnych parametrów, obrabianych przez specjalnie w tym
celu stworzony program komputerowy. Mózg szamana wykonuje podczas seansu pracę, którą można z łatwością podzie-

lić na stadia i lokalizować wzrost aktywności poszczególnych
części kory mózgowej na danym etapie seansu. Co znamienne, podczas wykonywania pracy w mózgu szamana buduje się
– jak to nazywa Swiderska – oś nadświadomości: aktywizuje
się przednia część kory mózgowej w prawej półkuli i płat potyliczny w lewej półkuli. To potwierdziło dotychczasowe hipotezy: szaman wykonuje pracę twórczą, prawa półkula jest bardziej aktywna. Lewa półkula jest przy tej pracy jakby wyłączona.
Aktywność werbalna ustaje. Większość szamanów wchodzi
w stan medytacji. Jeżeli w trakcie seansu pojawiała się jakakolwiek werbalizacja, była ona natychmiast widoczna w obrazie lewej półkuli, zdarzało się to jednak bardzo rzadko. Aktywizacja
sfery wzrokowej świadczyła o widzeniach, o obrazach, które pozwalały transformować własne, wewnętrzne życie duchowe. Co
ciekawe, klient z pewnym przesunięciem czasowym generował
podobne obrazy. Aktywizacja poszczególnych obszarów mózgowych świadczyła ewidentnie o tym, że u klienta pojawiają
się kompatybilne wizje, generowane pozawerbalnie. A więc że
szaman oddziałuje na mózg klienta – to jest bezsporne. Większości jednak rzeczy wytłumaczyć nie potrafimy.
Prowadzimy nowe badania, wskazujące na podobieństwo
aktywności mózgowej podczas pracy szamana oraz przy głębokich zaburzeniach psychiatrycznych. Syndrom Kandinskiego-Chérambault jest dla mnie jasnym sygnałem, że ktoś może
mieć – uświadomione bądź nie – predyspozycje szamańskie
bądź uzdrowicielskie, zawsze takim pacjentom przyglądam
się ze szczególną uwagą. W latach dziewięćdziesiątych przeprowadzono badania w kilku rosyjskich klinikach psychiatrycznych, które potwierdziły, że w stanach remisji schizofrenii u bardzo wielu pacjentów zwiększają się również zdolności
jasnowidzenia. To są już rzeczy ogólnie znane. Prowadziliśmy
jednak niedawno nowe badania z szamanem zamkniętym
w całkowicie izolowanej komorze. U jego klienta pojawiły się
frapujące widzenia. Wyniki wydają się niezwykle obiecujące,
nie mogę jednak o nich na razie oficjalnie mówić.
>>Szaman, którego obserwowaliśmy podczas zamkniętego seansu w RAN, mówił, że skończył psychologię i wszedł
w świat naukowy, by przywdziać maskę. Potrzebował po
prostu legitymacji dla własnej działalności.
>>Takie sytuacje się zdarzają, ale w jego przypadku rzecz ma
się jeszcze inaczej. Topojew miał już wyższe wykształcenie, wy-
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kładał na uczelni fizykę. Odkrył jednak w sobie zdolności nadprzyrodzone, zbliżył się do szamanizmu na fali odrodzenia narodowego. Wszyscy się wtedy „zszamanili”, on razem z nimi.
Dowiedział się, że jego ojciec był również szamanem, chociaż
niepraktykującym (jak wszyscy w czasach radzieckich), dziadek zaś parał się tym rzemiosłem z powodzeniem. Okazało się,
że Topojew ma dar. Działa więc jako szaman, ale duszę ma już
akademicką, próbuje cięgle pojąć, co się właściwie w jego głowie wyprawia. Dysertację napisał właśnie na temat szamanizmu, później przyszedł do mnie na staż, bierze udział w eksperymentach. Opowiadał, że zmęczyła go praktyka szamańska,
bo to ciężka praca, czuje się już wypalony. Dlatego rozdał swoje duchy krewnym, tak jak nakazuje tradycja. Wyrzeczenie się
własnego daru jest bardzo trudne, ale to silny człowiek. Prosił niebo o przeniesienie zdolności na innych. Dwa lata temu
zniszczył swój bęben. Najpierw dwukrotnie próbował go spalić. Bezskutecznie. Ostatecznie miał widzenie, z nieba zszedł
duch, po czym bęben natychmiast spłonął. Wtedy nasz wykładowca fizyki zrozumiał, że jest wreszcie wolny. Duchy-pomocniki, które mu zostały – rozdał pomiędzy bliskich. Jego ojciec
zrobił podobnie – właśnie po to, by nie być tak wielkim szamanem, co w Związku Radzieckim było nader kłopotliwe. Rozdał
duchy, by później, w lepszych czasach, móc je z powrotem zebrać do kupy. Mamy takich ciekawych historii więcej na naszej
katedrze. Rozmawiałam o tych sprawach z Romanem Niesterowem, widzieliście go podczas zebrania, to ten psycholog, który tak ostro polemizował z szamanem-fizykiem w garniturze.
Kłóci się ze wszystkimi, próbuje ciągle pojąć, co się właściwie
dzieje pomiędzy szamanem a klientem. Ja mu odpowiadam:
„Przecież wasza psychologia dawno to już wyjaśniła”. A on: „Guzik wyjaśniła. Psychologia załatwiła tę sprawę tak samo, jak medycyna, która wszystko, czego nie rozumie, opatruje etykietką:
«placebo». Wyjaśnienia naukowe tego, co dzieje się podczas
seansów, to na razie stek bzdur”.
>>Bada Pani nie tylko szamanów. Czy w Rosji działają uzdrowiciele związani z religią prawosławną? W Polsce pojawiają
się osoby, które twierdzą, iż posiadają zdolności nadprzyrodzone i które odnoszą się bezpośrednio do katolicyzmu,
operują na chrześcijańskiej sferze symbolicznej.
>>Ta tendencja jest charakterystyczna dla tradycji całej słowiańszczyzny. Strategie przetrwania były podobne: wszyscy

odrzucili dotychczasowe atrybuty zewnętrzne i przyjęli inne –
związane z chrześcijaństwem. Ukształtowała się nowa struktura aktu zaklinania, pisałam na ten temat dwutomową książkę.
Słowianie nazywali te akty różnorako – wieszczenie, wróżenie,
czarowanie – wszystko to się sprowadzało do technik afektywnych, do tańca, głośnych, barwnych rytuałów, które zostały zduszone przez chrześcijaństwo. Składnik afektywny zanikł.
Co stało się dalej? Zmienili zewnętrzność, zachowali natomiast
to, czego bezpośrednio nie widać. Zaklinanie prowadzone jest
teraz po cichutku i ubiera się je w chrześcijańskie dekoracje.
Rozpoczyna się je zwykle od chrześcijańskiej modlitwy i kończy słowami również związanymi z religią chrześcijańską. Wróże używają nawet krzyży, żegnają, mogą jakoby chrzcić, posługują się wodą święconą. W centrum tego spektaklu pozostaje
jednak zawsze zaklęcie, które jest dla nich rzeczywistym tekstem roboczym. Zachowali więc jądro, to sprzed wieków. Inna
rzecz, że owo przyjmowanie chrześcijańskiej maski spowodowało z czasem ich transformację. Zaklinacze, którzy chcieli się
utożsamić z Diabłem, a także ci, którzy się go obawiali, wdrożyli się z czasem w praktykę cerkiewną. Pojawiły się w ich rękach modlitewniki, niektórzy zaczęli wykorzystywać również
owe modlitwy jako nowe teksty robocze, a nie tylko jako fasadę, jak wcześniej. Znam uzdrowicieli, którzy mówią mi na
przykład: „Pracuję na «Ojcze nasz»”. Kiedy zaczynam to doprecyzowywać, gdy próbuję wyjaśnić, co mają na myśli, okazuje
się, iż modlitwa stanowi dla nich jedynie ramę, że oni wypracowali kilkanaście wariantów przetransformowanego tekstu.
Podmieniają na przykład jedno słowo i powiadają: „Jeżeli ten
wers przerobię w następujący sposób, to pacjenta przestanie boleć głowa. Jeżeli pomajstruję bardziej, to modlitwa wyleczy anginę”. To mieści się w ich hierarchii wartości i sprawdza się w ich praktyce. Cerkiew tego oczywiście nie może
zaakceptować, utrzymuje, iż owe uzdrowienia pochodzą od
Fałszywca, ode Złego. Kościół pozostanie na swoim stanowisku, cokolwiek by wróże robili, jakkolwiek usilnie próbowaliby
udowodnić, iż wierzą w Boga. Są jednak pojedynczy duchowni prawosławni, którzy błogosławią działalność uzdrowicieli.
Są wreszcie i tacy, którzy sami dokonują takich aktów, techniki
egzorcystyczne zaliczam bowiem do podobnego typu pracy
twórczej, tym bardziej iż również egzorcyści pracują w sposób
niezestandaryzowany, bardzo indywidualnie i intuicyjnie. Eg-

16

cs4 znaczenia 04 v16 do druku.indd 16

2010-10-11 12:57:19

zorcyści to zwykle prawdziwi fachowcy od spraw nadprzyrodzonych, silni jasnowidze.
W Rosji działa teraz wiele kościołów. Jako że nie jestem człowiekiem religijnym, jest mi obojętne, z którym z nich pracuję.
Swego czasu zainteresowałam się człowiekiem, który do tej
pory pozostaje dla mnie zagadką. To były lotnik wojskowy, który był w jawny sposób związany z KGB. Zestrzelono go pewnego razu nad Bejrutem, trafił do Francji, gdzie dokonano na nim
kilku poważnych operacji, amputowano mu między innymi
nogi. Trzy razy znajdował się w stanie śmierci klinicznej. Miał
widzenia. W wyniku owych przeżyć– jak twierdzi – uwierzył
w Boga. Teraz nie nazywa się już pułkownik Prokopiew, a ojciec
Rafael. Utrzymuje, że odrodził Prawdziwą Cerkiew Katakumbową. Inne ruchy noszące to samo miano, na przykład te, które
przeniosły się na Zachód, nie uznają go. W dysydenckim życiu
religijnym Moskwy stał się jednak postacią znaczącą. W wywiadach wyklina oficjalną hierarchię. Stworzył organizację, która
działa następująco: na parterze jest kościół, w piwnicach pracują zaś na pełny etat uzdrowiciele. Zwykły dom, w środku
świątynia, na zapleczu gabinet pułkownika, zupełnie z tyłu zaś
– schody prowadzące w dół. Rozmawiałam z nim kilka razy, tłumaczył mi za każdym razem, że jego uzdrowienia pochodzą od
Boga, dotknął bowiem Istiny. On wierzy prawdziwie i czysto,
ma więc prawo uzdrawiać. Mówię więc do niego: „Wszystko
pięknie. Siedzicie w tej kamienicy i uzdrawiacie jako ojciec Rafael. Wasz dar pochodzi od Boga. Ale parę domów dalej pracuje babka Marfa. Ona czerpie wiedzę nie od Stwórcy, a od swojej matki, babki i prababki. Ich rodzina zawsze leczyła i zawsze
miała rezultaty. No więc jak? One pomagają ludziom, ale służą
Diabłu?”. On na to: „Dokładnie tak jest. One nie są prawdziwe,
bo znajdują się poza Kościołem”. Pytam dalej: „Jeśli człowiek
zwraca się do uzdrowiciela, to czyni dobrze czy źle?”. „Jeśli jest

człowiekiem wiary i Bóg chce mu pomóc, to przyprowadzi go
do mnie. Jeżeli jest grzeszny i błądzi, to trafi do Marfy”. Pułkownik siedzi ze mną, rozmawia, a w tym czasie moja koleżanka ze
Szwecji jest na dole, zeszła po cichu do piwnicy i patrzy... Kiedy było już po wszystkim, Szwedka opowiadała mi, że obserwacje były dla niej ekscytujące, uzdrowiciele wywodzili się prosto z nurtów ezoterycznych, opowiadali ciągle o odrąbywaniu
energetycznych ogonów, o tkaniu kokonów energii i tak dalej.
No i jak te wszystkie sprawy połączyć? Bóg raczy wiedzieć.
Dostrzegam tu jednak analogię do czasów dawnych, sięgam do genezy. Proszę zauważyć, iż kiedyś kostium chrześcijański został wymuszony przez prześladowania, szczególnie intensywne w XI i XII wieku. Teraz mamy do czynienia z podobną
tendencją, choć inaczej motywowaną. Weźmy naszego szamana-wykładowcę fizyki. Zapytałam go raz: „Słuchaj, Walera, czy
ty potrzebujesz do pracy specjalnego stroju?”. On na to: „Mogę
i bez niego, chociaż w takim stroju pracować łatwiej, odpowiedni ubiór działa na klienta, a i sam jestem dzięki niemu
mocniejszy psychicznie”. Pytam dalej: „Kiedyś szamani poświęcali nawet kilka dni intensywnej pracy fizycznej na odprawianie rytuałów. Ile ty potrzebujesz czasu, by osiągnąć rezultat?”.
Walera: „Mogę po prostu siedzieć za stołem i zrobić dokładnie to samo. Czasem zdarzają się wyjątkowe sytuacje, czasem
trzeba rekwizytów. Nie rozumiem jednak, po co angażowano
się w tę zewnętrzność aż tak bardzo. Po co te wszystkie czumy,
rozbudowane instrumentarium, wszystkie te szamańskie atrybuty? To miało znaczenie psychoterapeutyczne, ale na rzeczywistą pracę energetyczną się nie przekładało”. Prawda jest taka,
że całą zewnętrzność szamani mogliby zrzucić, wystarczy im
jądro. Na owo jądro można zaś nałożyć nowy kostium, atrapę,
na przykład iluzję programu psychoterapeutycznego. To jednak tylko maski. Reszta to maski. Iluzja nauki.
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fot. M. Sztandara

prof. Janusz Tazbir

„JEDENASTE PRZYKAZANIE: NIE MARTYROLOŻ!”
Z profesorem Januszem Tazbirem
rozmawiają Arkadiusz Lewicki i Jacek Grębowiec
>>Arkadiusz Lewicki: Tematem przewodnim tego numeru
„Znaczeń” są iluzje. Chcielibyśmy więc zapytać, jakie iluzje
historyczne wciąż pokutują w świadomości Polaków. Czy są
takie, których powinniśmy się szybko pozbyć?
>>Janusz Tazbir: Nie lubię sformułowania „powinniśmy się pozbyć”, bo nie mamy zbyt wielkiego wpływu na opinię publiczną. Ale są dwie iluzje Polaków, z których jedna maleje przez
cały wiek dwudziesty, zwłaszcza po 1945 roku, druga cały czas
funkcjonuje. Pierwsza iluzja dotyczy tego, że możemy liczyć
na pomoc Zachodu. Zawiedliśmy się już w 1939 roku, zawiedliśmy się w 1945 roku itd. To jest wielkie przewartościowanie
spojrzenia, zwłaszcza spojrzenia na rolę Francji, która przecież
była naszym głównym sojusznikiem. Tak się dziwnie złożyło, że
w okresie napoleońskim byliśmy jedynym krajem, który wielbił Bonapartego. Natomiast obecnie jesteśmy jednym z nielicznych krajów, który tak kocha Stany Zjednoczone. To pierwsza
iluzja. Druga dała znać o sobie już po pierwszym odzyskaniu
niepodległości. To jest zresztą dziwny kraj, który w ciągu jednego stulecia dwa razy odzyskiwał niepodległość i dwa razy
ją tracił. Druga iluzja zakłada, że odzyskanie niepodległości
wszystko załatwi, usunie wszystkie kłopoty. Ja zawsze cytuję wypowiedź właściciela kina z Kalisza, którą przytacza Maria
Dąbrowska w swoich Dziennikach: „Dawniej wystarczyło
puścić na ekranie orła, a ludzie biegli na film. Te-

raz to się skończyło, bo tego orła widać na każdym
nakazie podatkowym”.
Więc to jest ta iluzja, która nadal funkcjonuje. I ludzie się dziwią: Jak to, rok 1989 i nagle się wszystko samo nie rozwiązało?
Co ważniejsze, nie wyłoniła się, według mnie, elita polityczna
z prawdziwego zdarzenia. Bo my używamy wymiennie sformułowań „warstwa przywódcza”, „rządząca”, „elita polityczna”. Otóż
dla mnie elita to jest grupa ludzi posiadających wszechstronne przygotowanie, stawiająca interes kraju na pierwszym miejscu, umiejąca patrzeć krytycznie na zagranicę. Otóż taką elitę
po raz ostatni mieliśmy w XVI wieku, potem nastąpiły rządy oligarchii magnackiej, następnie był dobór dyktowany przez zaborcę albo przez powstania przeciwko zaborcom. A dzisiejsza
elita – to nie jest żadna elita.
>>Jacek Grębowiec: Czyli nie możemy współczesnych polityków porównywać do przedstawicieli chociażby ruchu egzekucyjnego?
>>J.T.: Nie. Bo oni naprawdę byli ludźmi na poziomie. Szlachta w dwudziestu kilku procentach opowiedziała się po stronie
reformacji, a wśród przywódców ruchu egzekucyjnego było
sześćdziesiąt, a może nawet osiemdziesiąt procent zwolenników reformacji. To byli ludzie zainteresowani tym, co się dzieje
w świecie, umiejący patrzeć krytycznie na przeszłość narodową, na Kościół itd.
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>>J.G.: Tu nasuwa się pytanie, czy pomimo kryzysu czy niewytworzenia się prawdziwej elity po 1989 roku, ktoś mógłby
aspirować do takiego miana. Czy widzi Pan jakiegoś współczesnego bohatera, może nie narodowego, ale państwowego, którego należałoby wyróżnić?
>>J.T.: Może w pewnym stopniu Komorowski, może Buzek, ale
takiego, który spełniałby wszelkie kryteria, nie ma. Nie ma bohaterów bez skazy i wad. Ale najgorsze jest coś innego – zakładanie, że jeśli ktoś krytykuje naszego bohatera, to znaczy, że
jest złym Polakiem. Ja do tego roku prowadziłem w radiu rozmowy z panią Hanną Marią Gizą, rozmowy na temat wielkich
Polaków, a jako że był to program na żywo, wielokrotnie dzwoniono i nam wymyślano, jak można mówić o Piłsudskim, na
przykład, i wymieniać jego potknięcia. Według dzwoniących
powinien on być albo czarny, albo biały, a nie różnokolorowy.
>>A.L.: No właśnie. Czy nie brakuje w naszym myśleniu o historii takiej różnokolorowości? W jednym ze swoich artykułów z pewną (jak mi się wydaje) zazdrością pisze Pan, że nad
Sekwaną kręci się filmy o męczeństwie karmelitanek, a jednocześnie o triumfach rewolucji. Czy u nas jest coś takiego
możliwe?
>>J.T.: Nie. Dlatego że we Francji 14 lipca równocześnie zdobi się miejsca straceń Wandejczyków i święci rewolucję. W Arras, w miejscu urodzin Robespierre’a, nie można natomiast zawiesić tabliczki z nazwą ulicy wziętą od jego nazwiska, bo gdy
powieszą ją wieczorem, nad ranem już zostaje zerwana. Przeszłość narodowa jest bowiem przedmiotem ciągłej dyskusji.
Rząd francuski in corpore wyszedł zawiedziony z premiery filmu Danton, bo „rewolucja” została w nim pokazana z punktu
widzenia polskiej rewolucji. Tak samo jak w opowieści Jasienicy, nietrzymającej się prawdy historycznej, o Wandei, w której
tak naprawdę chodziło o wojnę domową na Podlasiu w latach
1944-46, dla niepoznaki ubraną w inny kostium. Choć i tego
cenzura nie puściła. A u nas tak nie ma, żeby jedni sławili Wielopolskiego, a drudzy byli za Langiewiczem czy Mierosławskim.
>>A.L.: Z czego to wynika? Z naszej niewiedzy historycznej?
>>J.T.: My uważamy, że istnieje jedna prawda historyczna, dlatego że przez długi czas nie było warunków do swobodnej dyskusji na temat prawdziwego wizerunku dziejów. Obrażano nas,
spotwarzano, a my nie mogliśmy odpowiedzieć. Pamiętam, że
w 1959 roku byłem bardzo zdziwiony, gdy w „Polityce” pojawi-

ła się wypowiedź Stalina (przytaczana ex post, bo oczywiście
Stalin już nie żył), że nie można oddać władzy tym z Londynu,
bo oni się splamili współpracą z okupantem. Oczekiwałem, że
będzie mnóstwo listów. I było, ale ich nie wydrukowano, bo
wszystkie zdjęła cenzura. Myślano bowiem: jak można, nawet
po latach, polemizować z osądem Stalina? Panowały wtedy
bardzo specyficzne warunki. Wykłady w szkołach ciągle utrzymane były w duchu paszkwilanckim albo serwilistycznym.
Tak na marginesie wspomnę o moim podziwie dla Austrii,
w której Stefania Sempołowska, znana działaczka społeczna,
ogłosiła w początkach XX wieku artykuł piętnujący serwilizm
podręczników galicyjskich i idealizację cesarza austriackiego.
I to wszystko cenzura austriacka najspokojniej w świecie puściła! Gdy przejrzy się te czytanki, o których ona pisała, to rzeczywiście widać w nich ten serwilizm.
Czy mogły istnieć normalne warunki nauczania w kraju,
w którym historia w szkole przedstawiana była tendencyjnie,
paszkwilancko albo serwilistycznie, źródłem nauczania była literatura piękna, na przykład Trylogia, wielki teatr romantyczny,
pieśń patriotyczna czy tradycja rodzinna? Nie chcę być złośliwy, ale myślę, że współczesne młode pokolenie, gdy posłucha,
co starsi mówią o Polsce Ludowej, o 1945 roku, a potem obejrzy Czterech pancernych i Hansa Klossa, to nie wie, komu wierzyć. Polska Ludowa też miała z tym kłopot. Bo uczniowie czytali w podręcznikach o ucisku Kozaków, o siłach wytwórczych,
o stosunkach produkcji, a potem brali się za Ogniem i mieczem.
>>A.L.: Przywołał Pan Czterech pancernych i Klossa. A czy nie
jest tak, że lubimy tych bohaterów, bo to jedni z nielicznych,
którym się udało?
>>J.T.: Napisałem kiedyś dłuższy esej o kulcie nieudaczników
w literaturze polskiej. Więc on się już, na szczęście, skończył.
Cokolwiek by powiedziano o Janie Pawle II, to był to człowiek
sukcesu, który występował na arenach telewizyjnych, i nie tylko telewizyjnych, całego świata. Maria Curie-Skłodowska była
człowiekiem sukcesu. Piłsudski też – rewolucjonista i więzień,
który umarł jako faktyczny władca kraju. A jednocześnie, co widać na przykładzie śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
bohaterowi wiele się przebacza, jeśli umrze tragicznie. Myślę,
że gdyby Stefan Starzyński pomknął zaleszczycką szosą, to by
jak najgorzej mówiono o jego rządach w Warszawie. Przecież
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on był prezydentem komisarycznym, bardzo zresztą krytykowanym. Miała miejsce zabawna sytuacja, gdy oskarżył autora
broszury przeciwko sobie i podał go do sądu, a w przeddzień
wyroku sądowego (prasa to rozgłosiła) przyjął pozwanego prezydent Mościcki i wręczył mu Krzyż Zasługi, by było wiadomo,
po której stronie stoi w tym sporze władza. Gdyby książę Józef Poniatowski nie zginął w nurtach Elstery (przecież car go
namawiał, by rzucił tego nieszczęsnego Napoleona), to też by
o nim mówiono: „rozpustny bratanek rozpustnego króla”. Podobnie wybaczono wiele Lechowi Kaczyńskiemu, tylko że on
nie wybrał (tak jak Książę Józef) rodzaju śmierci.
>>A.L.: To leży w naszym charakterze narodowym? Jeśli
w ogóle można o czymś takim mówić. Właśnie to uwielbienie, może nie klęski nawet, ale tragiczności?
>>J.T.: Istnieje kult tragiczności. Jest kult przegranych wodzów.
Dlaczego? Dlatego że myśmy przywykli do powstań kończących się klęską. Natomiast jeśli chodzi o charakter narodowy,
to uważam, że nie uzewnętrznia się on na co dzień. Na co dzień
pan Kuzniecow, pan Schmidt, pan Forgeron czy pan Kowalski
są tacy sami. Charakter narodowy ujawnia się w momentach
przełomowych, w przyjmowaniu określonej postawy wobec
wyroków historii. Zawsze przytaczam przykład, wykorzystałem
go już w jakimś artykule, że gdy Holendrzy wpłacali pieniądze
na ruch oporu, to kazali, by wpłaty księgować im w Londynie,
i to według aktualnego kursu dolara, a nie guldena, bo gulden
tracił na wartości. A Polak? Krew dla ojczyzny, śmierć dla ojczyzny przeliczać na złotówki?
>>J.G.: My wolimy składać wota.
>>J.T.: No to jest rzeczywiście nasza tradycja narodowa.
>>A.L.: A czy dostrzega pan jakieś zmiany w paradygmacie
nauczania historii? Czy nie dokonuje się dziś odejście od
Wielkiej Historii, pojmowanej tradycyjnie...
>>J.T.: Musiałbym na bieżąco studiować podręczniki, ale wydaje mi się, że trochę przesunięcie w tym kierunku następuje. Zauważam duże zainteresowanie życiem codziennym.
>>A.L.: Historią prywatności?
>>J.T.: Tak. Jest na przykład takie stereotypowe wyobrażenie
wieku XIX, że część Polaków siedziała na Syberii, część się szykowała do kolejnego powstania, a przecież Wiktoria Śliwowska, która badała ten okres, zauważyła, jak wiele napływało podań, nawet w okresie międzypowstaniowym, o przyjęcie do

wojska carskiego, do szkół kadeckich, by móc tam robić karierę. U Orzeszkowej, w książce Zygmunt Ławicz i jego koledzy,
jest bohater, który robi taką karierę, ale co to jest za okropny
typ! Ale, co jest zgodne z moją tezą o apoteozie nieudacznika,
wszyscy, zarówno u Dąbrowskiej, jak i u Orzeszkowej – o Rodziewiczównie nie wspomnę – wszyscy, którzy robią majątek
i karierę w Rosji, to są łobuzy i łotry nie z tej ziemi!
Nikt jednak nie pyta, ile ta Polonia petersburska dawała dla
kraju. Ile pieniędzy, wyposażenia itd. Przecież, poza wszystkim,
Towarzystwo Naukowe Warszawskie, gdy się odrodziło w roku
1905, było utrzymywane ze złoża ropy na Kaukazie, które częściowo należało do Polaków. Ale skoro mowa o roku 1905, to
znów widoczne tu są straszne zagmatwania naszej historii. My
się wyraźnie wstydzimy tego 1905 roku, nie było żadnych uroczystych obchodów, a tymczasem to, według mnie, jedyna rewolucja, która była zarazem powstaniem narodowym, i to powstaniem, które nie przyniosło cofnięcia się polskości, ale
poszerzenie jej zakresu. To trochę tak, jakby się zebrała rodzina i każdy by się wstydził opowiedzieć o dziadku. Gdy obchodzono uroczystości rocznicowe Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, nikt się nie zająknął, że ono się odrodziło dzięki
rewolucji z 1905 roku.
>>A.L.: W tym wątku mieści się również problem pewnego
przesunięcia, związanego ze zmianą źródeł. Wspominał kiedyś Pan Profesor o pamiętnikarstwie. Czy to nie jest w pewien sposób groźne, że historię poznajemy nie ze sprawdzonych źródeł, ale z rozczłonkowanych, bardzo niekiedy
osobistych narracji?
>>J.T.: Ja zawsze studentów ostrzegałem, że nie ma bardziej zawodnego źródła niż pamiętniki. Zauważcie jedno: pamiętnikarz nigdy się nie myli, zawsze trafnie przewiduje przyszłość.
Założycielem Instytutu Historii PAN, w którym przepracowałem ponad pół wieku, był profesor Manteuffel i on się odważył w swoim pamiętniku napisać: „Wszystkich przekonywałem
przed wojną, że wojny nie będzie. Gruntownie się myliłem”. Kazimierz Konarski – autor (zapewne tego nie czytaliście, Panowie) Tajemnic zegara królewskiego, archiwista pisujący prace
naukowe i powieści – nie wstydził się, już dwadzieścia lat po
wojnie, wspominać, że w 1939 roku odwiedził go kolega, archiwista niemiecki, zachowujący się zresztą niezwykle kulturalnie, choć, jak się okazało, miał wytypować akta do wywie-
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zienia. I Konarski zapisuje: „Odniosłem wrażenie, że ta okupacja
będzie łagodniejsza od poprzedniej okupacji niemieckiej”. On
przynajmniej odważył się to opisać.
Mój ukochany Boy, co zawsze powtarzam, powiedział, że
„człowiek pisze pamiętniki z nieodpartej potrzeby szczerości,
po czym łże jak najęty”. Korzon, znany historyk, napisał, i ma rację, że pamiętnikarzom można wierzyć do momentu, kiedy są
jeszcze niedojrzali, niedorośli. Bo oni swoje dzieciństwo, swoją
młodość opisują prawdziwie, a potem zaczynają zmyślać.
>>J.G.: Czy nie niepokoi Pana to, że od historyków oczekuje
się dość często pomocy w zarządzaniu ludzką pamięcią? Te
oczekiwania formułują przede wszystkim politycy lub publicyści, którzy polityką parają się zawodowo.
>>J.T.: Historycy się nie dadzą. Oczywiście istnieje garstka historyków dyspozycyjnych, ale pozostali zawiedli się już tyle razy
na politykach, którym pomagali, że chyba nie ma się czego
obawiać.
Możemy jednak porozmawiać o tzw. polityce historycznej.
Gdy w 1996 roku obchodzono rocznicę przeniesienia stolicy
z Krakowa do Warszawy, my, historycy, oznajmiliśmy, że – po
pierwsze – w 1596 roku nie istniało pojęcie stolicy, a rezydencję królewską przeniesiono dopiero w 1611, zatem niczego
właściwie nie należy obchodzić. Przedstawiciele magistratu
przeżyli wielkie rozczarowanie. Mieli do nas pretensje, bo medale już wybito, publikacje rocznicowe wydrukowano. „Co to
w ogóle ma znaczyć!? – krzyczeli. – Wy nie od tego jesteście!
Macie dostarczyć dowody na to, że przeniesienie stolicy miało miejsce i już”.
>>J.G.: To rzeczywiście przykład triumfu solidnej historii nad
polityką.
>>J.T.: Nie zawsze jednak tak jest. Pamiętacie zapewne, Panowie, fotografie z podręczników przestawiające przybycie Piłsudskiego z Magdeburga do Warszawy w 1918 roku. Te witające go tłumy! A to nieprawda. Witała go garstka kilkunastu
osób. Ale dla kreowania pamięci historycznej wykorzystano
inną fotografię z 1916 roku, która świetnie tu pasowała.
>>J.G.: Zupełnie jak w przypadku słynnego sztandaru, którego postawienie na Iwo Jimie przez wojska amerykańskie inscenizowano przed kamerami już po zdobyciu wyspy.
>>J.T.: Mój przyjaciel, Szymon Konarski, powiedział kiedyś: „Historia ma wiele nauk pomocniczych: sfragistykę, archiwistykę,

genealogię i inne. Heraldyka jest natomiast nauką pomocniczą historii i ludzkiego snobizmu”. Problem polega jednak na
tym, że w tej chwili historię niektórzy chcą przekształcić w naukę pomocniczą „obchodomanii”. Nagle z jakiejś okazji wyciąga się np. tradycje przyjaźni polsko-niemieckiej, mówiąc, że
w czasach saskich tyle przecież nabudowano. Na Boga! Nabudowano, owszem, klasztorów, kościołów, prywatnych rezydencji. Dlaczego? Bo państwo nic nie kosztowało. Nie było wojska,
policji, rozbudowanej i sprawnej administracji. To nie jest dowód przyjaźni polsko-niemieckiej.
>>J.G.: Mówiliśmy o szkole, choć przede wszystkim o szkołach
wyższych. Wspominaliśmy bowiem o historii tematów i wątków, którą tak chętnie się dziś uprawia, idąc m.in. za Arièsem,
Delumeau czy Le Goffem. Ale ja chciałbym wrócić do szkoły
powszechnej, podstawowej i średniej. Czy ma Pan świadomość, co dzieje się z nurtem martyrologicznym i silną aksjologią, której w podręcznikach i na lekcjach było tak wiele?
>>J.T.: Szczerze mówiąc, nie wiem, choć wydaje mi się, że obecność tego nurtu jest dziś mniejsza aniżeli przed laty. Młodzież
zaczyna to niewiele obchodzić. Powiem coś, co być może wyda
się herezją: im naród jest szczęśliwszy i bardziej ustabilizowany, tym w ogóle mniej interesuje się historią. W XIX wieku w historii szukano weksla, by przedstawić go Zachodowi, szukając
w nim dla Polski pomocy. Szukano również usprawiedliwienia naszego zacofania. A dopiero w ostatniej kolejności szukano prawdy. Obecnie to się jednak zmienia. Choć jeden z moich
przyjaciół mówi, że ciągle jeszcze powinno obowiązywać jedenaste przykazanie: „Nie martyroloż!”.
Problem ten dotyczy dziś nie tyle szkoły, ile telewizji. Co widzę, gdy oglądam telewizję? Na jednym kanale Katyń, na innych Kanał, gdzieś znowu przesłuchania i katownie UB...
Pamiętam 1940 rok w Łomży pod okupacją sowiecką i gdy
słyszę niektórych świadków tych wydarzeń, nic mi się nie zgadza. Zawsze przytaczam tu przeczytaną gdzieś historię o enkawudziście, który mieszkał w jakiejś wsi i szedł do miasta, do
swego urzędu. Po drodze rzekomo wyrwano mu listę przeznaczonych do deportacji i uprzedzono ich. Czai się tu jakiś błąd,
bo, po pierwsze, żaden szanujący się enkawudzista nie mieszkał sam. Bał się. Mieszkał w urzędzie. Po drugie, wyrwanie takiej listy nie mogło mieć miejsca, bo takich list nigdy nikt nie
wynosił.
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To m.in. z powodu takich relacji przecenia się ruch partyzancki w latach 1939-1940. Nie był on znowu taki duży. Przede
wszystkim ludzie oszołomieni byli wtedy klęską. Mój ojciec,
który uchodził za pesymistę, uważał, że najwcześniej w 1940
roku na jesieni Niemcy dostaną od Francuzów łupnia, podczas
gdy inni mówili, że najpóźniej w maju lub czerwcu.
To, co mówię, jest okrutne i niesprawiedliwe dla ludzi
w moim wieku, zwłaszcza wtedy, gdy mają bohaterską przeszłość. Być może w domach nikt już ich nie chce słuchać. Idą
zatem do telewizji, chcą być świadkami, co nie oznacza, że im
zawsze można wierzyć.
>>A.L.: A co z tą polską tolerancją?
>>J.T.: Jak to?! Była tolerancja, ale nie można powiedzieć,
że była przez cały czas, tylko w XVI wieku i do połowy wieku XVII. Póki byliśmy silni i nie baliśmy się w kraju „piątej kolumny” w postaci dysydentów, znosiliśmy odmienność wiary
bez przeszkód. Potem przychodzi najazd szwedzki, którego
wpływ na mentalność Polaków i ich rozwój kulturowy był
o wiele większy niż wpływ pierwszego rozbioru – to nie był
zresztą pierwszy rozbiór, nikt go tak wtedy nie nazywał, tylko kolejne okrojenie granic Rzeczypospolitej, a w dodatku
do Artykułów henrykowskich dopisano przecież Stanisławowi Augustowi zobowiązanie do odzyskania utraconych prowincji. Wróćmy jednak do najazdu szwedzkiego, który wywołał dużą falę ksenofobii i nietolerancji. Dodajmy, że przez cały
wiek XVII myśmy nie skrzyżowali szabli z katolikami, tylko
z wyznawcami islamu, prawosławia i luteranizmu. To musiało
się odbić na losach polskiej tolerancji. A potem w XVIII wieku
położenie rzekomo prześladowanych ze względu na wyznanie dysydentów staje się pretekstem do ingerencji w sprawy
wewnętrzne Polski.
To jednak nie oznacza, że w Polsce nie spalono kilkudziesięciu czarownic, nie oznacza, że od czasu do czasu nie wybuchały
procesy o tzw. mordy rytualne. Pamiętajmy jednak, że za wiarę, a właściwie za głoszenie postawy ateistycznej, został stracony tylko jeden szlachcic, Kazimierz Łyszczyński, który ma towarzystwo swego imienia, a ono nie zna nawet jego życiorysu.
Proszę sobie wyobrazić, że w rocznicę jego stracenia napisało,
że po torturach Łyszczyński został spalony. Otóż, po pierwsze,
szlachcica nie można było torturować! Po drugie, król zamienił
spalenie na ścięcie.

>>J.G.: Jak Pan ocenia wykorzystywanie w funkcji retorycznej tej dawnej, szesnastowiecznej, polskiej tolerancji? Często wobec zarzutów o to, że Polacy zawsze byli i są narodem
nietolerancyjnym, pokazujemy tę kartę – XVI wiek.
>>J.T.: I słusznie! Wybitni francuscy profesorowie historii podczas
rocznicy wydania Edyktu nantejskiego, który wprowadzał dwuwyznaniowość, podczas gdy Konfederacja warszawska wprowadzała dowolność wyboru wyznania, stwierdzili, że to pierwszy
akt tolerancyjny w Europie. A Polska nie leżała wtedy w Europie?!
Przecież Konfederacja warszawska poprzedziła o dwadzieścia
pięć lat Edykt nantejski! To było wielkie osiągnięcie. Nasza elita
potrafiła się wtedy zdobywać się na sformułowania, które mnie
ciągle zadziwiają, jak np. to, że „Francuzi zawiązali francuską konfederację zwaną Edyktem nantejskim i dopiero przez morze krwi
doszli do używania rozumu politycznego”. Jeden z tych francuskich profesorów, po mojej interwencji, napisał, że rzeczywiście
się pomylił. Obiecał sprostowanie. Ale nigdy go nie widziałem,
bo Francja tak jak Rosja musi mieć pierwszeństwo w świecie.
W tej chwili drukuje się mój artykuł pt. Plamy na tęczy Franków, gdzie napisałem, jak nas Francuzi traktowali i co o nas pisali. To de Gaulle jako pierwszy uznał PKWN i przysłał swojego
ambasadora. W 1940 r., gdy Niemcy jeszcze nie pokonali Francji, ich minister spraw zagranicznych kazał cenzurować wszelkie polskie depesze o terrorze niemieckim, bo to miałoby odciąć drogę do ewentualnego pokoju.
>>J.G.: Podobnie Francuzi nie zgodzili się na wydanie u nich
Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Pierwsze
wydanie miało miejsce w Londynie.
>>J.T.: Otóż to! Zresztą nie jest rzeczą przypadku, że nie oni
pierwsi zaczęli pisać o Vichy i Pétainie. Rozumiem, że się wstydzili. Pierwsi zaczęli o tym pisać Amerykanie, Anglicy, później
dopiero Francuzi.
>>A.L.: A co z historią prowincjonalną, np. historią Śląska,
która przeżywa dziś przecież wielki boom?
>>J.T.: Myślę, że to bardzo pozytywne zjawisko. Pod jednym
warunkiem, że nie zacznie się przeradzać w jakąś hagiografię.
Poza tym przy pracach dotyczących tzw. ziem odzyskanych
(ziem, które częściowo nigdy nie należały do Polski), nigdy nie
mam pewności, czy tego już wcześniej nie napisał jakiś Niemiec. Przecież oni lubowali się w tzw. Heimatsforschung. Uprawiali tę historię regionalną na wszelkie sposoby.
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>>A.L.: Do tego powraca się nie tylko w historii, lecz również
szerzej, w sferze kultury. Może więc chodzi o poszukiwanie
korzeni?
>>J.T.: Tak, z pewnością. Mnożą się przecież roczniki różnych
miejscowości. A co najważniejsze, wbrew podręcznikom
z okresu Polski Ludowej, które głosiły, że Polskę zamieszkiwali
tylko Polacy, okazuje się, że w tych różnych regionach mieszkali i Żydzi, i Niemcy, i inni. Jeśli przejrzy się przewodniki z okresu
PRL-u po Wrocławiu i Szczecinie, to znajdziemy tam to samo,
co w przewodnikach radzieckich po Wilnie i Lwowie. W tych
publikacjach nie widać Polaków, tak jak w naszych nie widać
za bardzo Niemców.
>>J.G.: Czy moda na historię, wiedzę regionalną, poszukiwanie tożsamości regionalnej, czasami konstruowanej lub, co
najwyżej, twórczo rekonstruowanej, bo trudno przecież mówić o polskiej tożsamości na Dolnym Śląsku przed 1945 rokiem, nie jest przypadkiem jakimś antidotum na powrót do
dyktatu jednej scentralizowanej narracji historycznej, lansowanej w ramach projektu IV RP?
>>J.T.: Możliwe, że po części to rzeczywiście reakcja miejscowych środowisk na próby centralizacji pamięci narodowej.
>>A.L.: A czy nie chodzi tu o poszukiwanie jakiejś ciągłości?
Całkiem niedawno obchodziliśmy trzechsetną rocznicę założenia Uniwersytetu Wrocławskiego.
>>J.T.: To samo dzieje się na Wschodzie. Litwini otwarcie nawiązują do tradycji Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego powołanego do istnienia przez Stefana Batorego, choć piszą, że jego
pierwszym rektorem był „Skargas”, a Ukraińcy do nazwy IvanoFrankivsk zaczęli dodawać Stanisławów. Myślę, że to z czasem
nikogo nie będzie dziwić, jakoś się utrze.
>> J.G.: Chciałbym zapytać o sprawę zupełnie aktualną, którą
Pan również się zajmował. Chodzi mianowicie o „dzieje podzielone” i wspólną polsko-niemiecką komisję podręcznikową.
>>J.T.: No tak, Francuzom i Niemcom, po wielu próbach, mniej
lub bardziej udanych, coś jednak z tego wyszło. W naszym wypadku nie bardzo w to wierzę. Wiele jest ciągle rozbieżności.
Od roku bodajże 1973 przez kilkanaście lat byłem członkiem
takiej komisji polsko-niemieckiej (chodzi o Niemców z RFN, nie
z NRD). Co ciekawe, nasi partnerzy zgadzali się, by terror hitlerowski wywodzić już od Bismarcka. Gdy natomiast mówiliśmy

o krzyżakach, musieliśmy wpisać nasze zdania do protokołu
rozbieżności. Oni twierdzili, że zakon pełnił funkcję kulturotwórczą, a my, że to agresorzy z Krzyżaków Sienkiewicza.
>>J.G.: Dziś te rozbieżności ciągle są znaczne, szczególnie
gdy chodzi o okres drugiej wojny światowej. Prof. Krzysztof
Ruchniewicz, który zasiada obecnie w grupie przygotowującej podręcznik Zrozumieć historię – kształtować przyszłość,
wyznał, że prof. Tobias Weger, jeden ze współautorów książki, nie chce obozów zagłady nazywać niemieckimi, lecz nazistowskimi. U nas natomiast dominuje przekonanie o słuszności nazywania ich niemieckimi. Czy to nie jest dowód na
to, że wspólny podręcznik historii obu narodów jest zadaniem utopijnym? Czy warto je zatem podejmować?
>>J.T.: Obecnie to są rzeczy tak nabrzmiałe, że chyba ma Pan rację. Dlatego należy sporządzać protokoły rozbieżności. Innego
wyjścia nie ma. Powtarzałem to już kilka razy, że każdy powinien mieć własny podręcznik historii swojego kraju, ale dzieje
Europy powinny być już wspólne. Jestem za napisaniem takiego podręcznika, z naciskiem na oddziaływanie kulturowe.
>>J.G.: Ostatnio, po tragedii smoleńskiej, widząc gesty pojednania premierów Rosji i Polski, mówi się również o potrzebie
wypracowania wspólnej polsko-rosyjskiej wizji dziejów.
>>J.T.: No ale co można wspólnie powiedzieć, gdy otrzymuję
ostatnio z Moskwy podręcznik wydany w 2001 roku, a w nim
pisze się, że Suworow tak humanitarnie zachował się wobec
mieszkańców Warszawy, że aż popadł w niełaskę u carycy i odwołała go do Petersburga? To, że Suworow był bardzo dobrym
wodzem, to fakt, ale żeby od razu nazywać go humanitarnym
człowiekiem? Skąd zatem taka ocena? Stąd, że w Rosji odchodzi się od kultu carów, w zamian proponując kult wojowników,
mimo że w naszej historiografii wyglądają oni zupełnie inaczej.
Pamiętam jeszcze inną historię, jak niegdyś przyjechaliśmy
na polsko-bułgarską konferencję historyczną. A oni tam chwalili się, że w każdej czytance wprowadzają jakieś nowe pojęcia. No to my z ciekawości poprosiliśmy, aby pokazali nam jakąś szkolną czytankę, w której mówi się o Polsce. Bronili się, ale
w końcu pokazali. Wprowadza się w niej pojęcie anarchii. Dlaczego? – pytamy. „Bo Polska upadła na skutek anarchii, z własnej winy”. Proszę zatem spojrzeć: Bułgaria nigdy nie miała
z nami żadnych konfliktów, a jak nas opisali.
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NARODY NIE SĄ ILUZJĄ
Bartosz Jastrzębski

Można odnieść wrażenie, iż okazywanie przywiązania do narodu czy określanie swej tożsamości przez narodowość stało się
ostatnimi czasy niedopuszczalną gafą, więcej jeszcze: wstydem
i blamażem. Pojęcie narodu trafiło bowiem – przynajmniej
wśród pokaźnej części tzw. oświeconej inteligencji – na indeks
terminów politycznie niepoprawnych, a przeto podejrzanych.
Znalazło się tam zresztą wraz z całą swą rozbudowaną familią
i zróżnicowanym intelektualnie potomstwem. Poddane gruntownemu śledztwu zostały więc: krewki, bojowy i nieprzewidywalny nacjonalizm utożsamiony z – wydawać by się mogło
– bardziej szacownym i spokojniejszym patriotyzmem; bezlitosne w swym szowinizmie państwo narodowe, ale też tożsamość bądź świadomość narodowa – miłująca rodzimą kulturę i w sytuacjach kryzysowych przydatna, lecz zawsze przecież
skłonna projektować na innego to, co złe, i wszczynać wojny.
Nie bez winy w toku śledztwa okazało się pojęcie dziejów narodu lub tradycji narodowej, w ramach których podżegano
wszak przeciw sąsiadom i hodowano toksyczne stereotypy,
wspominając wojenne glorie i niesprawiedliwe, zdradzieckie
porażki. Nie inaczej z interesem narodowym, który w urągający
etyce i humanizmowi sposób przedkłada dobro „swoich” nad
dobro „innych”, podczas gdy wszyscyśmy takimi samymi ludźmi, manipulacyjnie tylko i sztucznie zgoła podzielonymi na
narody. Wstrętną manipulacją wykorzystującą naiwnych prostaczków okazało się także czynienie wartości z ofiary dla narodu. Na cóż bowiem umierać w imię nie dość że konstruktu
tylko, to jeszcze szkodliwego? Czy też, wedle innej koncepcji,
okresowego (choć w danym okresie koniecznego) i lokalnego
(w istocie ograniczonemu do świata Zachodu) epifenomenu
industrializacji bądź też – jak wywodzą jeszcze inni – wojowniczej, legitymizującej i wzmacniającej władzę ideologii? Sędziowie śledczy postnarodowego świata okazali się zresztą bardzo
dociekliwi, tropiąc bezlitośnie odległe nawet pomioty powyż-

szych pojęć i towarzyszących im postaw, tak iż – jak usłyszałem
niedawno – jako nacjonalistyczny i tym samym niebezpieczny
zidentyfikowany został mały utwór poetycki pt. Kto ty jesteś?
Wspominam o tym drobiazgu, bowiem uświadomiłem sobie
z niepokojem, że na mocy nieświadomej reprodukcji przedłużyłem trwanie owej patogennej, semantycznej rodziny, ucząc
tegoż wierszyka swe dzieci. Niepokój przerodził się w lęk, gdy
przypomniałem sobie, iż nauczyłem swe nieszczęsne potomstwo również utworu Broniewskiego Kiedy przyjdą podpalić
twój dom..., a także Roty...
Podejmę tu zatem zagadnienia związane z pojęciami narodu i nacjonalizmu, by rzecz całą przede wszystkim samemu sobie objaśnić i uporządkować. Uczynię to w formie skrótowej
i nieroszczącej sobie prawa do ścisłej naukowości – nie jestem
bowiem wyspecjalizowanym badaczem tejże problematyki.
Mam przy tym świadomość, iż natura przedmiotu jest taka, że
łatwo tu popaść – w zależności od wstępnego, przedteoretycznego, emocjonalnego nastawienia oraz osobistych idiosynkrazji – bądź w patos mitologizacji, który wnet może stać się groteską, bądź pustą ironię i szyderstwo, które są żałosne już na
wstępie.
Oto więc wydaje się, iż jakkolwiek by spoglądać na genezę
narodu oraz nacjonalizmu/patriotyzmu1 – są to twory dość

>> 1 Łącząc te pojęcia, idę za m.in. Izabelą Surynt i Mirosławą Zielińską (Między tożsamością narracyjną a tożsamością narodową, [w:] Opowiedziany naród.
Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX, red. I. Surynt, M. Zybura, Wrocław 2006), a także Dominikiem Lewińskim, który zauważa: „Z punktu
widzenia obserwacji drugiego stopnia, którą podejmuję, nie odróżniam nacjonalizmu od patriotyzmu, bo komunikacyjnie konstrukty te są funkcjonalnie dokładnie tym samym, granice między nimi wyznaczane są arbitralnie,
a różnice między nacjonalizmem a patriotyzmem służą określaniu dyskursywnej pozycji komunikującego. Każde działanie, postawa, wypowiedź, która może być kwalifikowana jako patriotyczna, może być z innych pozycji dyskursywnych kwalifikowana jako nacjonalistyczna i odwrotnie. Nacjonalizm,
naród, ojczyznę czy patriotyzm uważam wyłącznie za konstrukty komunika-
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późne. Poglądów na ich genezę i istotę jest kilka, wszystkie one
są jednak zgodne, że idea narodowa w dojrzałej postaci powstaje i krystalizuje się w początkach XIX wieku, wtedy mniej
więcej, gdy Fichte publikuje swe Mowy do narodu niemieckiego,
by poratować ducha swych rodaków dostających okrutne
manto od Napoleona, a Mickiewicz wywodzi swą koncepcję
Polski jako Chrystusa narodów, by poratować naszego z kolei
ducha – też nietęgo się mającego. Miałaby więc być tożsamość
narodowa, będąca samego narodu nośnikiem, formą integrującą rozsypujące się – na skutek erozji tradycyjnego, warstwowego modelu organizacji społecznej – zbiorowości oraz psychiki
jednostek na owe zbiorowości się składających. Integrującą
społecznie, ekonomicznie, psychologicznie, politycznie, językowo – a co za tym idzie – rzecz jasna komunikacyjnie. Chodziło również o przechwycenie i „uziemienie” w danym miejscu
przepływającego dotąd swobodnie, ponadnarodowo, w obrębie klasy posiadającej, kapitału, co było koniecznym wymogiem wczesnego etapu rozwoju świata industrialnego. Wspomina się także o zmianach społecznych będących skutkiem
imigracji, poboru wojskowego, obowiązku edukacyjnego czy
rozwoju demograficznego, które to zmiany domagały się legitymizacji w postaci nowych form świadomości, zarówno jednostkowej, jak i kolektywnej. Izabela Surynt i Mirosława Zielińska twierdzą w tym kontekście, iż „postępujące procesy
modernizacyjne, a wraz z nimi ogólna mobilizacja społeczna
spowodowały także daleko idącą transformację paradygmatów zachowań i hierarchii wartości, co z kolei obudziło potrzebę ustalenia nowych reguł i prawideł, ułatwiających – szeroko
rozumianą – orientację w zmieniającej się rzeczywistości. [...]
Nacjonalizm, jako atrakcyjna oferta identyfikacyjna, a zarazem
ideologia obiecująca harmonijne współdziałanie – zrównanych
poprzez włączenie wszystkich członków do wspólnoty dzięki
homogenizującemu pojęciu «naród» – zachęcał do bezwarunkowej realizacji swych postulatów w imię dobra wspólnoty
i nowego, lepszego porządku”2. Dominik Lewiński w swym artykule również kładzie nacisk na zmianę społeczną polegającą na
przejściu z modelu warstwowego do funkcjonalnego, co zakładało pilną konieczność integracji pionowej w społeczeństwie,
cyjne, zbiór symboli kolektywnych (w rozumieniu Fleischera)” (D. Lewiński,
Rozrywki nacjonalistyczne, „Znaczenia”, 2010, nr 3, s. 135.
>> 2 I. Surynt, M. Zielińska, op. cit., s. 16.

by się ono nie rozpadło. Mnogość funkcyjnych subsystemów,
nie do końca przecież zgodnie współistniejących, a często
wręcz ze sobą zantagonizowanych, domaga się mocnego spoiwa. I tu właśnie wyłania się z intelligibilnej nieokreśloności tożsamość narodowa, która „jest subiektywistyczna, esencjonalistyczna i łatwa do obudowania w emocje, choćby semantyki
krwi i ziemi, przygotowane wcześniej przez wspólnoty rodzinne i etniczne. Ponadto tożsamość narodowa z powodu czasowej i przestrzennej ekstensji jest potencjalnie trwalsza niż tożsamość obywatelska”3. Nacjonalizm jako tejże tożsamości
konkretyzacja i realizacja pojawił się niemal równocześnie (lub
nawet wcześniej – będąc warunkiem tejże), jako „globalna dyfuzja zapośredniczonego przez szkolnictwo i nadzorowanego
przez wyższe uczelnie idiomu, który skodyfikowano zgodnie
z wymogami biurokratycznej i technologicznej precyzji komunikowania się. Nacjonalizm to ustanowienie bezosobowej, anonimowej zbiorowości, na którą składają się wymienialne nawzajem jednostki, związane wspólną kulturą; to likwidacja
niegdysiejszego, złożonego systemu grup lokalnych, opartego
na kulturach ludowych, odtwarzających się na własną rękę z pokolenia na pokolenie.Tak właśnie wygląda rzeczywistość”4 – z nieskrywaną emocją i emfazą wyznaje w tym kontekście Gellner.
Narody powstały więc, przy znacznym udziale nauczycieli,
krzykliwych publicystów i rozpolitykowanych historyków, na
gruzach tradycyjnych wspólnot – na które się zresztą kłamliwie
powołują, choć były jedynie ich unicestwieniem. Były gorzkim,
zapowiadającym niespokojne chwile kresem starych, dobrych
czasów, gdy „nie miało sensu pytać wieśniaka, czy kocha swą
kulturę, bo uważał ją za równie oczywistą jak powietrze, którym
oddychał i w równym stopniu nie był jej świadom”5. Nie jest co
prawda jasne, dlaczego nagle nauczyciele i filozofowie, publicyści, historycy i poeci mieliby być zainteresowani krzewieniem
takiej fundamentalnej zmiany świadomości i organizacji społecznej. Nie wiadomo, czemu wysłuchali ich do pewnego stopnia zarówno możni, jak i wieśniacy, choć w myśl tej koncepcji
nic ich nie łączyło. Nie jest do końca klarownym, kto miałby na
takiej zmianie zyskać, czyli jaka grupa społeczna mogłaby być

>>
>>

D. Lewiński, op. cit., s. 136.
E. Gellner, Narody i nacjonalizm, przeł. A. Grzybek, Warszawa 2009,
s. 146.
>> 5 Ibidem, s. 151.
3
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motorem i równocześnie beneficjentem tych przemian. Na
pewno jakieś elity – ale jakie? Aktualna władza? Tracąca z wolna
na znaczeniu, ale wciąż wpływowa arystokracja i magnateria?
Pojawiający się przedstawiciele wielkiego kapitału przemysłowego, burżuazja? Bogate mieszczaństwo? Właściciele ziemscy?
Rozdrobniona szlachta? Wszystkie te grupy, w dużej mierze
zantagonizowane zresztą, radziły sobie dotąd bez konstruktu
narodowościowego, co więcej, te najbardziej wpływowe, tzn.
zarówno wielki kapitał, jak i arystokracja, były względem idei
narodowej dość oporne, bo z samej swej natury ponadnarodowo uwikłane w sensie bądź zależności ekonomicznych, bądź to
dynastycznych i rodzinnych, natomiast drobniejsza szlachta
miała wciąż do dyspozycji atrakcyjny konstrukt stanowy. A jeszcze: czy tego samego rodzaju elity i z tych samych względów
były zainteresowane dystrybucją idei narodowej w, powiedzmy, rozbiorowej Polsce, absolutystycznej Rosji, walczącej o niepodległość Grecji czy niepodległej od 1848 Liberii bądź Etiopii?
Surynt i Zielińska, badając genealogie nacjonalizmów tylko
niemieckiego i polskiego, stwierdzają: „porównując rozwój
(upowszechnienie) nacjonalistycznego punktu widzenia w niemieckim i polskim dyskursie publicznym XIX wieku, czyli forsowanie myślenia i działania w paradygmacie narodowym, trudno oprzeć się wrażeniu, iż oba te procesy przebiegały, co do
celów (politycznych), w idealnej wręcz asymetrii wobec siebie”6. W pierwszym przypadku wiązały się bowiem z celową polityką oficjalnej władzy, mającą na celu jej uprawomocnienie
i wzmocnienie, w drugim zaś były wyrazem poszukiwań tożsamościowych bardziej wykształconej i świadomej części społeczeństwa, w obliczu ogólnych zmian społecznych i światopoglądowych, a nade wszystko utraty dającego poczucie
bezpieczeństwa punktu odniesienia w postaci własnego państwa. Rację ma chyba zatem Gellner, zauważając, iż często największy udział w krzewieniu koncepcji narodowych mieli nauczyciele, dziennikarze, literaci i filozofowie, a więc zubożała
często klasa średnia, poślednia inteligencja, niemająca wszak
udziału ni w rządach, ni w kapitale... Czynili to jednak z pobudek nieinstrumentalnych, przy okazji niejako, poszukując nowych, szerszych form integracji społecznej (szczególnie w obliczu jaskrawych partykularyzmów polityki stanowej) i głębszych
poziomów swej własnej świadomości – tak jak my dzisiaj to ro-

bimy, próbując pomyśleć i opracować, szerszą niż narodowa,
świadomość ogólnoeuropejską (tyle że o tej ostatniej nie sposób twierdzić, by w jakiejkolwiek formie istniała wcześniej). Zauważyć należy jednak, iż idee narodowe głoszone przez wyżej
wymienionych, by się przyjąć, musiały paść na już wprzódy
ukształtowany świadomościowy grunt, w postaci stosownych
wyobrażeń, symboli, jeszcze może niewyartykułowanych, ale
już obecnych kompleksów emocji i cząstkowych idei. Były tedy
– zdaje się – teoretycznym opracowaniem znacznie starszych
od siebie odczuć i intuicji, kształtujących się w toku dziejów
i przemian świadomości społecznej. Biorąc pod uwagę powyższe odróżnienia i komplikacje, trudno zgodzić się więc z Lewińskim, iż nacjonalizm po prostu sam się wymyślił i jest „adaptacyjnym wytworem systemu komunikacji. Nacjonalizm
wyewoluował jako produkt abstrahowania w ramach klasy
konstruktów integrujących”7. Sam się wymyślił, sam się wyabstrahował, a następnie sam się zakomunikował, bo Komunikacja chciała się wewnętrznie ze sobą skomunikować i usystemowić... Eliminacja pytań o przyczyny i podmioty zjawisk oraz
procesów jest charakterystyczna dla stanowisk konstruktywistycznych, choć moim zdaniem wynika z niechęci do podjęcia
badań nad determinacjami – są bowiem te dochodzenia nazbyt żmudne, długotrwałe i wymagają dogłębnej wiedzy historycznej. Domagają się znajomości szerokiego kontekstu społecznego, kulturowego i politycznego, którego konstruktywistycznie
nastawieni badacze często nie znają i nie chcą znać. Nie owocują
również efektownymi uogólnieniami, stąd słabo się nadają na
materię koncepcji wyjaśniających wszystko za jednym zamachem.
Jak wspomniano zatem, hipotez dotyczących istoty narodu jest tu kilka, w większości jednak są one zgodne w kilku zasadniczych punktach: po pierwsze zatem, tożsamość narodowa, choć to późny implant w tkankę indyferentnego narodowo
ludu, zbyt głupiego i bezrefleksyjnego przecież, by bez pomocy nauczycieli dumać nad swą tożsamością (lud, niczym baranek lub motylek, po prostu sobie był – choć brak świadectw
pisanych, wiemy na pewno, co sobie myślał, a czego zgoła nie),
oparta przy tym na prymitywnej dialektyce „swojego” i „obcego”, spełniła (i po części nadal spełnia) swą funkcję konsolidacyjną znakomicie – nawet za dobrze; po drugie, nastąpi-
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I. Surynt, M. Zielińska, op. cit., s. 26.
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D. Lewiński, op. cit., s. 136.
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ły wszakże fatalne skutki uboczne, okazało się bowiem, że kto
o narodzie mówi, ten wcześniej czy później chwyta za karabin
i pragnie zabić swego sąsiada, w każdym razie go nienawidzi,
chce go wysiedlić, wywłaszczyć i wzbogacić się jego kosztem
– pouczył nas o tym okrutnie wiek XX. I po trzecie, co zresztą
wynika z drugiego, wszyscy rozsądni ludzie powinni mieć nadzieję, iż pewnego pięknego dnia – może już wkrótce, jak powiada Lewiński – „nikt nie będzie już pamiętał, o co chodziło
z tymi narodami”. Wówczas wygasną konflikty, wyschną strugi
krwi, a wszyscy ludzie będą braćmi. Będziemy globalną rodziną makrospołeczeństwa obywatelskiego.
Do tych oto myśli pragnę się ustosunkować, mam bowiem
przekonanie, że sporo tu nieścisłości i redukcjonizmu, a ponadto można odnieść wrażenie, iż nazbyt usilnie próbują dowieść
z góry założonej tezy.
Po pierwsze zatem, kwestia datowania i genezy. Niewątpliwie idea narodowa, taka, jaką obecnie znamy, jest tworem
dość późnym – nie ma co do tego zasadniczych rozbieżności.
Wątpię jednak, by po prostu wyskoczyła niczym Atena z głowy Zeusa w XIX wieku. Jeśliby tak założyć, wiele faktów historycznych byłoby zaiste trudnych do wytłumaczenia. Nieobecność stosownego, opracowanego pojęcia nie musi przecież
oznaczać nieobecności tego, co owo pojęcie oznacza, choć
oczywiście stałym metodologicznym zagrożeniem nauk społecznych jest rzutowanie ex post późniejszych kategorii na
znacznie wcześniejsze od nich zjawiska – swoista historyczna
teleologia. Jednak Charles Tilly uznaje na przykład, iż kształtowanie narodów europejskich trzeba badać co najmniej od XV
wieku. Wtedy już bowiem „kontrola centralna zdecydowanie
obejmowała także kontrolę nad kulturą, to jest uprawomocnienie lub tworzenie jednego języka, historii, sztuki, praktycznej
tradycji obejmującej wszystkich żyjących na terytorium państwowym”8. Ważnymi elementami kształtowania się idei narodowej byłoby więc ujednolicanie językowe, które nabiera tempa od XVI wieku, między innymi na skutek przekładów Biblii
na języki narodowe oraz pojawienie się i rozpowszechnienie
nazewnictwa państwowego, a także stosownej – integrującej
mieszkańców królestwa – symboliki. Eskalację przejawów nacjonalizmu widziałby zatem ów autor już w ruchach społecz-
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Ch. Tilly, State and Nationalism in Europe 1492-1992, „Theory and Society”
23 (1994), nr 1, s. 140.
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nych XVI i XVII wieku, zwłaszcza we Francji, Brytanii i Hiszpanii. Byłaby to ekspresja szczególnej formy narodu, którą określa
się niekiedy jako naród państwowy. Pojęcie to oznaczałoby
wczesną formę zbiorowości, jeszcze zróżnicowaną etnicznie,
ale podporządkowaną jednemu państwu, którego administracyjna polityka prowadzi do stopniowego ujednolicenia także
w dziedzinie kultury9. Przykładem takiej polityki i takiego narodu jest również Rzeczpospolita XVI i XVII wieku. Do analogicznych wniosków dochodzi także Smith, powiadając: „na początku XVII wieku różne procesy kształtowania narodów były już
zaawansowane w Europie Północnej, Środkowej i Zachodniej.
Znajdowały się wśród nich: samookreślenie i przyjęcie określonych nazw królestw oraz genealogii ich ludów; kultywowanie – w różnym stopniu – wspomnień, symboli, mitów, tradycji,
nasilająca się terytorializacja wspomnień etnicznych i zacieśnianie więzi ludu z państwami terytorialnymi i prowincjami;
stworzenie elitarnej kultury życia publicznego i początki jej
rozpowszechniania w innych warstwach; ujednolicanie zwyczajów i kodeksów prawnych w pojedynczych państwach”10.
Sam Gellner zaś przyznaje również, wbrew swej ogólnej koncepcji, że husyci byli uosobieniem czeskiej świadomości narodowej (początki XV wieku!), podobnie jak późniejsze ruchy
protestanckie11. Lewiński twardo obstaje jednak przy tezie, iż
„nacjonalizm wymyślił narody, że wynaleziona i następnie zinternalizowana tożsamość narodowa jest warunkiem koniecznym dla istnienia narodu i przed jej pojawieniem się narodów
po prostu nie było”12. Teza ta jest zresztą modna i nader często,
choć bezkrytycznie i z pominięciem realiów historycznych, powtarzana. Jak widać bowiem, samo datowanie, rzekomo oczywiste, okazało się oczywistym nie być i stwarza pole do szerokiej dyskusji. Błąd Lewińskiego i innych konstruktywistów nie
jest jednak trudny do wychwycenia: popełniają oni klasyczny
błąd tautologii. Dobitnie wyraża to Smith: „twierdzenie o nowożytności narodu nie jest niczym więcej jak tautologią, która
wyklucza dowolną, konkurencyjną definicję narodu nienowożytnego i niezachodniego. Zachodnie pojęcie narodu nowo-
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Por. J. Bardach, Od narodu politycznego do narodu etnicznego, „Kultura
i Społeczeństwo” 37 (1993), nr 4.
>> 10 A.D. Smith, Kulturowe podstawy narodów, przeł. W. Usakiewicz, Kraków
2009, s. 162.
>> 11 J. Breuilly, Wstęp, [w:] E. Gellner, op. cit., s. 65.
>> 12 D. Lewiński, op. cit., s. 135.
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żytnego stało się miarą naszego rozumienia pojęcia narodu per
se, w wyniku czego pozostałe koncepcje stały się nieuprawnione”13. W rzeczy samej: najpierw zakłada się, że by zbiorowość
była narodem, musi mieć wszystkie cechy przydane temu pojęciu w nowożytności (np. masowości często tu przywoływanej, choć arbitralnie tylko i bezzasadnie zgoła uznawanej za
atrybut narodu), a później tryumfalnie obwieszcza się, że przed
nowożytnością narodów nie było! Trudno zaiste zmagać się
z tautologiami... Autor Kulturowych podstaw narodów zwraca
uwagę na jeszcze jedno, z powyższym związane, bo je właśnie
ewokujące, uchybienie metodologiczne zwolenników „modernistycznej” genealogii narodów: „Gdyby chodziło im o opisanie
podzbioru ogólnej kategorii narodu, to znaczy narodu nowożytnego, nie byłoby problemu. Moderniści utrzymują jednak,
że ten podzbiór wyczerpuje całą kategorię, i właśnie w tym
miejscu opisowy termin historyczny miesza się z ogólną kategorią analityczną”14. Słowem, specyficzną częścią chcą moderniści oznaczyć całość, a że całość nie posiada specyfiki tej właśnie części, to ona sama – ta część właśnie – staje się całością!
Godne rozważenia wydają się być natomiast kulturalistyczne koncepcje narodu. Byłyby to koncepcje „uznające związek między formującymi się narodami a ich pierwotnym, etnicznym podłożem”15 i oparte na „rozumieniu grupy etnicznej
i narodu jako zbiorowości o charakterze wspólnot określonym przez względną tożsamość i względną odrębność swoich kulturowych właściwości”16. Względną, ponieważ kultura
narodowa byłaby tu dynamicznym i otwartym układem, modyfikowanym przez swych członków i reagującym na różne
sposoby z kulturami sąsiednimi. Idąc tym tropem, postrzegałbym więc naród raczej jako transformację w nowych warunkach pewnych z dawna już istniejących komponentów psychospołecznych związanych z grupami etnicznymi. Kładąc
nacisk na wspólnotę kulturową, zdecydowanie odrzucić by należało tezę Gellnera o koniecznym związku narodu i nacjonalizmu z państwem. Autor ten powiada: „problem nacjonalizmu
nie powstaje w społeczeństwach bezpaństwowych. Jeżeli nie
ma państwa, nie sposób pytać, czy jego granice pokrywają się
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A.D. Smith, op. cit., s. 31.
Ibidem, s. 35.
A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005, s. 32.
Ibidem, s. 36.

z granicami narodowości. Jeśli nie ma rządzących [a czy taka
sytuacja w ogóle może mieć miejsce? – B.J], bo nie ma państwa,
nie sposób pytać czy należą oni do tego samego narodu, co
rządzeni...”. I dalej: „nacjonalizm wydaje się pojawiać wyłącznie
w otoczeniu, które uważa państwo za coś zrozumiałego samo
przez się. Istnienie scentralizowanych jednostek politycznych
oraz moralno-politycznego klimatu, w którym uchodzą one za
zupełnie oczywiste i pełnią funkcję normatywną, byłoby zatem
koniecznym, choć niewystarczającym warunkiem istnienia nacjonalizmu”17. Przekonanie Gellnera o koniecznym związku
narodu i państwa podważa wspominany już Tilly w swej koncepcji „narodu szukającego państwa”. Także Znaniecki zwraca uwagę, iż państwo nie jest warunkiem koniecznym trwania
narodu (jako narody trwające bez swojego państwa wymienia
m.in. Irlandczyków, Greków, Bułgarów, Serbów, Czechów i Polaków. Ja dorzuciłbym tu jeszcze Estończyków i Łotyszy)18. Będąc przede wszystkim wspólnotą kulturową, naród obywa się
bez państwa, choć rzecz jasna, nie jest mu wówczas lekko. Stąd
też trudne do wyjaśnienia jest na gruncie koncepcji Gellnera
zjawisko powstań i wojen narodowowyzwoleńczych. Stwierdza on: „okoliczności, w jakich dochodziło do wybuchu nacjonalizmu, nie były zwykle tego rodzaju, że państwo nie istniało
lub że można było wątpić w jego istnienie”19. W taki sposób autor Narodów i nacjonalizmu lekceważy ten materiał historyczny, który wskazuje na przykłady trwania – nieraz przez długie
wieki – narodowości pozbawionych własnej państwowości.
Jak bowiem wyjaśnić trwający 600 lat opór Bułgarów czy Greków wobec Turków? Skąd owa zawziętość w trwaniu przy własnej mowie, wyznaniu, obyczajach, skoro z zawziętości owej
mieli Bułgarzy same straty, a żadnych zysków? Po co i w imię
czego kultywowali rodzimą tradycję kulturową, ponosząc przy
tym straszliwe koszty? Powiedzieć, że to semantyka „krwi i ziemi” to sprawiła – którą ktoś w nich wbudował – to właściwie nic
nie powiedzieć. Oto właśnie bowiem pytamy, dlaczego „krew
i ziemia”, „takość” ich bycia, stały się dla Bułgarów tak istotne,
że pozwoliły im przetrwać wieki obcego panowania? Dlaczego nie mógłby to być na przykład „interes i wygoda”, co byłoby na pewno bardziej rozsądne, a nade wszystko wiodące do
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pokoju, którego przecież wszyscy pragniemy? Inny przykład:
Irlandczycy. Podobnie jak Bułgarzy, funkcjonowali pod obcym jarzem, tym razem jednak Anglików. Dlaczego więc trwali w oporze pomimo niewątpliwej ekonomicznej i kulturowej
atrakcyjności najeźdźcy, miast się po prostu zanglicyzować
bez reszty i mieć pokój? Tu nie było przecież tak głębokiej różnicy kulturowej jak w przypadku bułgarskim. Oczywiście dopiero w XIX wieku za sprawą Yeatsa i innych romantycznych
i neoromantycznych poetów i myślicieli dobudowano ideologię narodową (w języku najeźdźcy zresztą) – opór jednak datuje się znacznie wcześniej. Czy można go wyjaśnić wyłącznie
różnicami religijnymi? Raczej nie, bowiem pojawiły się one dopiero w XVI wieku, wcześniej zaś oba obszary były katolickie,
więc znaczących różnic być nie mogło... Poczucie odrębności
przetrwało wieki, mimo iż Irlandczycy utracili tak ważny nośnik tożsamości narodowej (i tożsamości w ogóle), jakim jest
język. W języku bowiem, w postaci emocjonalnego przedrozumienia, złożona jest pamięć, wzorce odczuwania i reagowania,
hierarchie wartości, sposoby bycia oraz samookreślania, a także wstępne, przedkonceptualne ujmowanie rzeczywistości –
pewien jej pożądany ład. Słowem, elementy charakterystyczne
dla tejże świadomości możemy odnaleźć w odległej przeszłości, na przykład u starożytnych Greków (bądź w dawnym Izraelu). Nie byli oni bowiem ani społeczeństwem obywatelskim,
ani plemiennym, a posiadali przecież silne poczucie więzi kulturowej skutecznie przeważające (przynajmniej czasami) partykularyzmy polityczne poszczególnych miast-państw – tak jak
podczas wojen perskich. Wydaje się zatem – zgodnie z teorią
kulturalistyczną – że elementy konstytutywne dla tożsamości
narodowej tkwią właśnie w świadomości odrębności kulturowej, w przywiązaniu do własnego języka, dziejów, obyczajów,
moralności, religii, prawa, poczuciu wspólnego przeznaczenia
i pochodzenia, a nawet związku z otoczeniem przyrodniczym.
Przywiązania zdecydowanie bardziej leciwego niż nowoczesna idea narodowa (która wszakże na nim bazuje i z niego czerpie żywotne soki), a tak samo fundamentalnego jak przywiązanie do własnego domu i obejścia. Znam to, co mnie otacza,
i czuję się w tym dobrze. Wspólne zamieszkiwanie, dzielenie
doli i niedoli Historii, Przyrody, Ekonomii, Systemu tworzą silną
więź. Pamięć tę więź podtrzymuje i narracyjnie rozbudowuje
w figurę wspólnego Losu, zawierając w sobie zresztą nie tylko

resentymenty, nieufność i niechęć. Wspólne przeżywanie codzienności, zwanej inaczej troską, ustanawia poczucie bliskości
i lojalności. Te zaś stają się wartościami, o które warto niekiedy kruszyć kopie, ponieważ nie chcemy, by zostały one zniszczone lub zmienione. Chodzi tu także o odpowiedzialność za
dany kawałek świata, o to, jak jest uporządkowany i co się na
nim dzieje. Odpowiedzialność ta dotyczy tego, co teraz i tutaj,
ale rozciąga się również w przeszłość i przyszłość: jestem zobowiązany wobec przeszłych pokoleń, dzięki którym jestem tym,
kim jestem, mówię w określonym języku, a przeto w określony
sposób, tak a nie inaczej, postrzegam – dzięki swemu kulturowemu uposażeniu – świat. Inni tworzyli świat, w którym żyję:
mogę go krytykować, próbować zmieniać, nie akceptować
pewnych jego elementów, jeśli jednak nie czuję w stosunku
do niego absolutnej odrazy, to o tyle w stosunku do poprzednich pokoleń jestem dłużnikiem. Mam również zobowiązanie
wobec tych, którzy przyjdą po mnie, zobowiązanie, by zachować to, co uważam za wartościowe i cenne, by umożliwić im
życie w ramach tworzonej przez wieki, wciąż żywej i ewoluującej, tradycji kulturowej – jeśli tylko będą tego chcieli, muszą
mieć taką możliwość. Owa postawa odpowiedzialności byłaby zatem przeciwieństwem tej, która uznaje, że „cały świat jest
domem”, lecz żadna jego część nie jest nim w jakimś szczególnym stopniu, a zatem nie ma konieczności troszczenia się o cokolwiek lub poczuwania się do jakiejkolwiek lojalności. Można
zatem dany fragment świata eksploatować, a w sytuacji kryzysowej opuścić go w imię ochrony własnego dobra i dobytku,
bo przecież naród to tylko konstrukt. Pytanie jednak, jak daleko byśmy zaszli jako kultura, gdyby taka postawa była dominującą. Kto i w imię czego przeciwstawiałby się tyranom i zaborcom, jeśli nikt nie chciałby umierać za przysłowiowe „Warszawę
i Gdańsk”?
Nie była zrazu oczywiście ta kulturowa więź pojmowana
w ramach kategorii ściśle narodowościowych, lecz raczej „tutejszości”, lokalności tego, co bliskie i znane, a przez to cenne i godne zachowania. Zakres owej „tutejszości” stopniowo,
na skutek zmian społecznych, politycznych, demograficznych
i technologicznych, rozszerzał się obejmując coraz to większy geograficznie obszar. Zapewne absurdem jest mówienie
o zwycięstwie narodu polskiego, powiedzmy, pod Cedynią,
ale też zwrócić należy uwagę, że ów pierwotny, przedfeudalny
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plemienny zapał w utrzymaniu własnej niezależności stał się
punktem wyjścia dla kształtowania się trwałych czasowo, odrębnych kulturowo i związanych z danym obszarem zbiorowości, które funkcjonują od wieków niezależnie od zasadniczych
zmian organizacji i funkcjonowania społecznego – od czasów
glorii cedyńskiej było ich już przecież kilka.
Nie miejsce tu jednak na szczegółowe analizy pojęcia narodu. Przytoczyłem tu punkty wielowątkowej debaty, by wskazać
na uproszczenia i redukcjonizmy, jakie nader często ostatnimi
czasy pojawiają się w dyskusji o narodach, a od których nie jest
wolny również tekst Lewińskiego. Narody są z całą pewnością
czymś więcej niż arbitralnymi, krótkotrwałymi efemerydami,
produktem ubocznym industrializacji oraz zmiany form produkcji, dystrybucji dóbr i sposobów sprawowania władzy. Nie
da się wyjaśnić genezy i funkcji tak wewnętrznie skomplikowanej struktury, jaką jest naród, i zespołu koncepcji skrótowo
określanych mianem nacjonalizmu przy użyciu jednej i to często niezbyt dogłębnie przemyślanej koncepcji, nieuwzględniającej przy tym lokalnych specyfik kształtowania się narodów.
Krzyżują się tu bowiem i splatają determinanty kulturowe, społeczne, polityczne, ekonomiczne i geograficzne. Zgodzić się
należy zatem z Hallem, który powiada: „Nie jest możliwa jedna,
uniwersalna teoria nacjonalizmu”20. Inaczej bowiem przebiegały procesy narodotwórcze w Polsce, inaczej w Anglii, a jeszcze inaczej na Łotwie. Inaczej trwali i trwają Farerczycy na Wyspach Owczych, odmiennie zaś rzecz się miała z powstaniem
narodu niemieckiego. Kto chce znaleźć wspólny mianownik
dla tak różnych procesów, ten musi popaść w uproszczenia i redukcjonizm, a w konsekwencji sceptycyzm. Walicki zauważa, iż
typowym dla konstruktywistów jest właśnie „głęboki sceptycyzm wobec mocnych tożsamości narodowych oraz lęk przed
nimi”21. Wynikają te cechy, zdaniem Walickiego, z jednej strony stąd, iż konstruktywiści „opisują to zjawisko z zewnątrz, nie
znając go z własnego doświadczenia wewnętrznego. Najwybitniejsi konstruktywiści (w tym również urodzony w Czechosłowacji Gellner) są przeważnie albo migrantami, wiedzącymi
więcej o zmianach tożsamości niż o tożsamości odziedziczonej, albo Amerykanami, czyli członkami narodu złożonego
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z migrantów i łatwo rezygnującego z określonej tożsamości
narodowo-kulturalnej”22. Byłby więc konstruktywizm, psychologicznie rzecz ujmując, wynikiem jakichś trudności z określeniem własnej tożsamości narodowej lub traum z tym związanych. Z drugiej strony zaś „lęk przed tożsamością narodową
jako czymś «danym», określającym jednostkę bez udziału jej
woli charakteryzuje umysłowość postmodernistyczną, właściwą sporej części intelektualistów wysoko rozwiniętego świata
zachodniego. Umysłowość taka ceni przede wszystkim autonomię jednostki i wielość wyborów, a więc musi się lękać tożsamości głęboko zakorzenionej, dającej wprawdzie poczucie
pewności, ale nie pozostawiającej miejsca na swobodne samookreślenie. Preferuje tożsamość «konstruowaną», «wymyślaną», «przypadkową» i «chwiejną», tożsamość, którą można
świadomie kształtować i zmieniać...”23. Ciekawe to spostrzeżenia i godne głębszej analizy, której tutaj nie miejsce podejmować. Bez względu bowiem na przyczyny konstruktywistyczna niefrasobliwość, jednostronność oraz powierzchowność
w omawianiu tej delikatnej kwestii razi i denerwuje. Ponadto
akcentowanie sztucznego charakteru idei narodowej wydaje
się mieć cel – prócz psychologicznie kompensującego – jawnie
ideologiczny. Konstrukcją intelektualistów jest bowiem również – w nie mniejszym stopniu niż pojęcie narodu – na przykład pojęcie praw człowieka. Tu jednak nie ma takiego zapału
w wykazywaniu sztuczności i arbitralności tegoż lub, co więcej, wnoszenia, że z tego tytułu jest to konstrukt lokalny i przemijalny. Dlaczegóż zatem? Zapewne dlatego, iż – zakłada się –
uznanie i respektowanie praw człowieka wiedzie ku dobremu,
ku większej szczęśliwości większej liczby ludzi, natomiast idee
narodowe wiodą do ksenofobii, nienawiści i wojny.
Oto więc druga kwestia: konstrukcje narodowe oparte są
na prymitywnej i potencjalnie niebezpiecznej dialektyce „swojego–obcego”. Niebezpiecznej, ponieważ opozycje te wytwarzają potężne napięcie, znajdujące wyraz w postawach ksenofobicznych, szowinistycznych i agresywnych. Obcy staje się
ekranem projekcji negatywnych (a przecież często swych własnych) cech, źródłem nieustannego zagrożenia, zarzewiem
rozpadu bezpiecznej spójności wspólnoty. Jego inność z samej
swej natury podważa i relatywizuje naszą tożsamość i wszyst-
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kie jej składniki: nasze wartości, postawy, pamięć, światopogląd, wiarę, sposoby bycia. Inność uderza przeto w najbardziej
własną i intymną „mojość”, a zatem, w konsekwencji, musi zostać zneutralizowana bądź unicestwiona: upodobniona do
mnie, odizolowana, wygnana, zabita. Zwracają na to uwagę
m.in. Surynt i Zielińska: „Fundamentalne znaczenie dla procesu
powstawania narodu ma konstruowanie obrazów «swojskości»
i «inności», pozostających wobec siebie w stosunku całkowitej
zależności, a jednocześnie realizujących życzeniowe myślenie
o sobie w opozycji do «Innego». Wyobrażenia o pozostałych
grupach definiowanych w kategoriach narodowych stanowią
najczęściej czarne tło, od którego wizja własnej wspólnoty odcinać się może na tyle wyraziście, iż dopiero wówczas nabiera cech dystynktywnych”24. Skutek owego mechanizmu projekcyjnego jest taki, iż „możliwe staje się obarczenie odmienności
odpowiedzialnością za wszelkie zło, przy jednoczesnym dowartościowaniu samego siebie i legitymizacji własnego postępowania”25. Jeśli takie są konstytutywne cechy genezy tożsamości narodowej, nie dziwi fakt, iż badaczki te nie odróżniają
„dobrego” i „złego” patriotyzmu, umieszczając oba w szerszej
kategorii nacjonalizmu. A nie odróżniają, ponieważ ich zdaniem – nie sposób nie dostrzec tego założenia – każdy patriotyzm czy nacjonalizm jest zły: „Tak wysoce szanowany w Polsce patriotyzm jako miłość do ojczyzny i narodu nie jest jednak
wolny od egoizmów narodowych i nieufności (nawet wrogości) wobec obcych; wręcz odwrotnie – nieraz stanowi ich źródło”26. Tak tedy można odnieść nieodparte wrażenie, iż Surynt
i Zielińska, podobnie jak Lewiński, wzdychają tęsknie do czasu, w którym „nikt nie będzie pamiętał, o co chodziło z tymi
narodami”. Nie sugerują nawet, jakoby mógł istnieć nacjonalizm pozbawiony swej mrocznej strony, byłby bowiem tworem wewnętrznie sprzecznym – przeto jest niemożliwy. Również Gellner wątpi w istnienie „rozsądnego, altruistycznego”
nacjonalizmu, bowiem mało prawdopodobne, wręcz nie do
pomyślenia, zdaje się mu, by „nacjonaliści odznaczali się równie wyrafinowaną wrażliwością na zło wyrządzone przez własny naród, co na zło wyrządzone własnemu narodowi”27. Na-
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rody i myślenie podług tej kategorii powinny zatem zniknąć ze
świata ku ogólnej uldze i szczęśliwości.
Zwraca się tu jednak uwagę tylko na jeden, negatywny
aspekt problemu. Inność jest przecież nie tylko potencjalnym
zagrożeniem, a powyższa dialektyka nie musi prowadzić do
wojny, ale może też wieść ku wyższej integracji. Jest ona bowiem również warunkiem rozwoju: tak jak człowiek potrzebuje
drugiego, ludzkiej inności, by trwać i dochodzić do siebie, do
swojej samowiedzy (poznajemy się wszak w zwierciadle innego, skąd dopiero, wzbogaceni o własny obraz powracamy do
siebie – jak przekonująco wskazywał już Hegel), tak nie inaczej jest z tożsamościami zbiorowymi. Jeśli stracimy wszelkie
zwierciadła, w których moglibyśmy się oglądać, niechybnie
stracimy również poczucie własnej tożsamości – nie może się
ona bowiem rozwijać bez swego Innego, udusiłaby się w sobie samej. Inność zawsze jest wyzwaniem, zawsze mnie podważa i kwestionuje, ale jej unicestwienie nie jest jedynym
sposobem postępowania z nią. Jeśli znieślibyśmy inność, zapanowałaby – znów przywołując Heglowską frazę – „noc, w której wszystkie krowy są czarne”. W taką noc nie można jednak
nic zobaczyć, nawet siebie. Projekcja negatywna zaś, o której
tu mowa, jest mechanizmem obronnym, włącza się w sytuacjach zagrożenia, jeśli nie tylko w nich – jest typowo neurotyczna i trudno ja uznać za normalne zachowanie. Oczywiście
nie brakuje przykładów, zwłaszcza z burzliwego okresu dwudziestolecia międzywojennego lub wojen światowych, w których mamy do czynienia z najskrajniejszymi przykładami obarczania inności wszelkim złem. Wojujący szowinizm bez trudu
może wpisywać tę projekcję we własne ramy. Nie jest to jednak
istotowa własność koniecznie przysługująca myśleniu w kategoriach narodowych. Od negatywnych, toksycznych projekcji nie są przecież wolne także koncepcje religijne bądź czysto
polityczne. Nawet świadomość obywatelsko-demokratyczna
odnajduje swego Innego-Złego, w tym wszystkim, co obywatelsko-demokratyczne nie jest, i nie unika w stosunku do tego
wojowniczych i agresywnych zachowań. Nawet najbardziej altruistyczne i uniwersalistyczne idee mogą stać się rzutnikiem
mrocznych i ponurych projekcji. Dotykamy tu bowiem fundamentalnego problemu człowieczeństwa, jego ciemnej strony, która nieustannie szuka swego ujścia. Istnieje w człowieku
popęd zniszczenia i nienawiści, destrukcji i przemocy, ów sła-
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wetny Freudowski Tanatos skutecznie uniemożliwiający urzeczywistnienie jakichkolwiek świetlanych utopii. Jako jednostki
i zbiorowości nieustannie się z nim borykamy i usiłujemy nad
nim zapanować. Przejawiać się on może w różnych przebraniach: gdy nie było wojen narodowych, były rzezie religijne,
czystki polityczne, konflikty czysto terytorialne bądź ekonomiczne... Pojawienie się idei narodowych przyniosło rzecz jasna nowe konflikty, ale za to położyło kres innym: klanowym,
dynastycznym, międzystanowym i w dużej mierze religijnym.
Robienie z idei narodowych „chłopca do bicia” to, by tak rzec,
„szczekanie nie pod tym co trzeba drzewem”. Nie one bowiem
są źródłem całego zła. Problem tkwi głęboko w naturze ludzkiej, nie zaś w poszczególnych jej myślowych wytworach. Tym
bardziej nie ma podstaw, by sądzić, że naród z samej swej natury musi być najniebezpieczniejszą formą konsolidacji wielkich
zbiorowości. Najbardziej wszak zbrodniczy – jeśli chodzi o liczbę ofiar – system totalitarny XX wieku, komunizm we wszelkich
swych odmianach, świadomie abstrahował od podziałów narodowościowych (choć w praktyce oczywiście różnie bywało),
a na swych sztandarach niósł hasło ostatecznego ich zniesienia
lub zdetronizowania co najmniej. A jednak to on był najkrwawszy. I, nawiasem mówiąc, tym, co ów system ostatecznie zdemontowało, było właśnie, między innymi, odrodzenie narodowe wśród ludów przez komunistycznego molocha uciskanych,
tak jak wcześniej, w czasach niemieckiego faszyzmu, idee narodowe były podłożem większości znaczniejszych ruchów
oporu. Ponadto, mimo trwania państw narodowych w Europie
(co więcej, obecnie tych państw jest więcej niż kiedykolwiek),
mamy na tym kontynencie – przynajmniej na ogromnej jego
większości – najdłuższy bodaj okres pokoju w jego historii. Bolesna lekcja bałkańska nie może nam tego faktu przesłaniać.
Możliwym jest zatem ich współistnienie, choć z całą pewnością
nigdy nie będzie ono proste lub pozbawione konfliktów. Prostoty i bezkonfliktowości nie zapewni nam jednak żadna forma zbiorowości ani też żaden rodzaj tożsamości. Człowiek bowiem nie jest ani prosty sam w sobie, ani zgodny z innymi.
I na koniec, kwestia trzecia: przyszłość, lub ewentualny jej
brak, narodów. Wbrew niektórym „proroczym” wizjom nie sądzę, by w najbliższej przyszłości miał nadejść ich kres. Czy się
nam to podoba, czy nie, tożsamości narodowe zdają się być
nader żywotne. Idea narodowa to jedna z nielicznych w dzi-

siejszym świecie, za którą ludzie wciąż są w stanie oddawać życie. Naród pozostaje bowiem dla wielu wciąż żywą i aktywną
wartością, czego nie należy lekceważyć, uznając to za świadomościowy atawizm. Z całą pewnością narody impregnowane
są na nawet długotrwały wpływ wszelkich inżynierii społecznych mających je zdemontować. Nieszczególnie im szkodzi
polityczna czy socjologiczno-filozoficzna krytyka. Sporo już
bowiem dotychczas przeszły. Jeśli racja leży po stronie kulturowych koncepcji narodu, są to twory wielowiekowe, mocno
wiążące kolektywną psyche i niemające – jak dotąd – poważnej konkurencji. Ani dziesiątki, ani nawet – jak sądzę – setki
lat nie wystarczą, by tożsamości narodowe i będące ich wyrazem nacjonalizmy „zwietrzały”. Jest tak dlatego że – jak słusznie
twierdzi Walicki – „poczucie wolności zależne jest od poczucia sensu, które dać może przynależność do wspólnoty – pod
warunkiem, dodam, że jest to wspólnota pluralistyczna, pojemna i ujednostkowiona. Taką właśnie wspólnotą jest naród.
We współczesnym świecie nie ma wspólnoty szerszej, a jednocześnie równie spójnej, umiejscawiającej jednostkę w równie długim historycznym czasie i w równie szerokiej kulturowej
przestrzeni”28. I nie powinniśmy przy tym identyfikować narodu z jednomyślną, ksenofobiczną wspólnotą plemienną, po to
by się później nad jej prymitywizmem intelektualnie pastwić.
Wiemy bowiem, że tożsamości narodowe można bez trudu łączyć ze skądinąd bliskimi nam wartościami liberalno-demokratycznymi – budowane na tej linii opozycje są z gruntu fałszywe. Wiemy też, iż można pomyśleć różne koncepcje narodu,
w tym także wystarczająco rozumne i pojemne, by nie generować absurdalnych, lecz niebezpiecznych w praktyce konfliktów. Zawartość idei narodowych będzie zapewne się zmieniać,
tak jak dzieje się to ze wszystkimi długowiecznymi systemami myślowymi. I dobrze – tak właśnie powinno się dziać. Nikt
przy zdrowych zmysłach nie chciałby powrotu nacjonalizmów
w wydaniu dwudziestowiecznym, tak jak nie chcielibyśmy powrotu religii w wariancie krucjat i Inkwizycji. Długowieczne
idee są narażone na przyjęcie – w którymś momencie swego
rozwoju – form wynaturzonych i niebezpiecznych, lecz dzięki
tej samej długowieczności i sile generowanej przez owe idee
autorefleksji mogą te formy także nieustannie transcendować.
Zależy to od ludzi, którzy owe idee kultywują i rozwijają. Oby

>>

28

A. Walicki, op. cit., s. 419-420.

ILUZJE < ZNACZENIA < 33

cs4 znaczenia 04 v16 do druku.indd 33

2010-10-11 12:57:25

jak najdalsi byli oni od uproszczeń, od których dyskurs o narodach – zwłaszcza w spopularyzowanych swych formach –
zarówno po stronie ich przeciwników, jak i zwolenników nie
może się uwolnić.

Abstract
Bartosz Jastrzębski, Nations are not illusions
The author of this essay – a philosopher by profession, a historian by interest – argues with presented in Dominik Lewiński’s
article Nationalist Entertainment (“Znaczenia” 3/2010), as well
as in many other publications of various authors, constructivist

theory of a nation. Unlike adversaries, he supports this category.
The author highlights the fact that common living, sharing fortunes and misfortunes of the history, environment and economy creates strong bond. The memory of it is being sustained by
that bond, descriptively expanding common fate, including not
only resentment, distrust and reluctance. Sharing every day, in
other words care, sets the sense of intimacy and loyalty. Bartosz
Jastrzębski, uses his wide historical knowledge to abolish the
constructivists’ belief that the origins of the term and category
of a nation can be found only in modernistic processes of the
nineteenth century.
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POŻYTKI Z UTOPII
Jacek Grębowiec

Wydawać by się mogło, że poddawanie się urokowi jakichkolwiek utopii – koncepcji nazbyt marzycielskich, bo przekraczających wytyczone zdrowym rozsądkiem czy utartym zwyczajem granice – niesie jedynie zagrożenia. Wiara w inspirującą
moc utopii obarczona jest bowiem ryzykiem, jakie nie każdy
chce i może ponieść. Posądzeni o idealizm, emocjonalną i intelektualną niedojrzałość, ryzykujemy śmiesznością, a ta jest
końcem wszelkich natchnień, bo skłania do rozczarowania
ideą, nawet wtedy, gdy nie ona rozczarowuje, lecz niewdzięczne, skostniałe audytorium, które o utopiach słuchać nie chce,
czyni z tego pojęcia łatkę. Powiedzieć: „To utopia!” dyskredytuje nader często zarówno odważną ideę, jak i artykułującego ją
myśliciela.
W utopiach nie doskwiera wcale to, że jako całość pozostają
jedynie marzeniami. Niespełnienie jest bowiem dla myśli utopijnej czymś naturalnym, wręcz konstytutywnym, zapisanym
w etymologii Morusowego pojęcia. To miejsce nieistniejące –
οὐτόπος (outopos) – i na tym nieistnieniu opiera się również
jego urok. Tego, co najprawdopodobniej nie nastąpi, nie powinniśmy się przecież ani bać, ani oczekiwać. Straszne mogą
być, i były, o czym przekonuje historia, utopie fałszywe, tworzone po to, by wprowadzić je w czyn. Utopie polityczne i społeczne balansujące niebezpiecznie na krawędzi wizji i planu,
fantazmatu i scenariusza, które ktoś postanowił urzeczywistnić, tłumacząc się dziejową koniecznością, przestawały być
sobą. Ulegały groźnej metamorfozie, tak iż ostatecznie przybierały szpetną i zdegradowaną formę. Takie bowiem były –
szpetne, choć paradoksalnie nęcące – i realny, i narodowy socjalizm.
Jak pokazują rozmaite przykłady historyczne, nie urzeczywistnienie, nawet gdy komuś wydaje się racjonalne i potrzebne, lecz inspirowanie rozmachem, odwagą, czasem zaś jakimś
barwnym i ciekawym elementem – oto rola utopii. Utopia Mo-

rusa – jak przypomina Jerzy Szacki – była przecież „nie programem działania, lecz ćwiczeniem socjologicznej wyobraźni”1.
Czy tylko socjologicznej? Bynajmniej, bo i politycznej, etycznej,
a może i duchowej. Inne natomiast utopie, a także ich namiastki zwane na ogół ideami, są nie tyle może ćwiczeniem, ile właśnie inspiracją. Dla urbanistów i architektów, na przykład, którzy poprzez umiejętne kształtowanie przestrzeni pragną nam
trochę szczęścia przydać, a przynajmniej nie stawać mu na drodze. Choć bywało, że uszczęśliwiały nie ludzkość, ale wcielających daną utopię tyranów. Pamiętamy, owszem, owe świątynie
totalitarnych potęg, monumentalne stadiony i place defilad Alberta Speera – zredukowany klasycyzm wyrażający się w nadużywaniu motywu kolumnady, do tego przeżarty kompleksami wobec największych budowli Watykanu. Sam projekt
przebudowy Berlina zakładał m.in. wniesienie hali zgromadzeń
odpowiadającej siedemnastokrotnej pojemności Bazyliki św.
Piotra, zwieńczonej kopułą o wysokości 230 metrów. Jej szczyt
miała „ozdabiać” czterometrowa szklana latarnia zakończona motywem orła w swastyce2. Jako antytezę owych architektonicznych rojeń warto jednak przypomnieć, mimo że to niezbyt oryginalny przykład, zainspirowane mitem arkadyjskim
miasta-ogrody czy w swym racjonalizmie wręcz utopijne projekty Bauhausu, owe bryły skrojone na miarę człowieka i jego
potrzeb – odarte z przesadnej i próżnej estetyczności, nieoddające hołdu nader ambitnym indywiduom czy dojmująco
ujednoliconym masom.
Status utopii, aby miała ona prawdziwie kreatywny charakter, by mogła stać się natchnieniem, musi pozostać nienaruszony. Niech więc będzie myślowym eksperymentem, poligonem
dla wyobraźni, oczekiwań i pragnień zderzonych w koniecznym i niezwykle trudnym teście z ludzką wrażliwością, roz-
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>>
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J. Szacki, Spotkanie z utopią, Warszawa 2000, s. 12.
Zob. D. Lis, Tajemnice wielkich miast, Poznań 2008, s. 193-200.
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sądkiem czy odrobiną trzeźwej pragmatyki. Rolą utopii, gdy
próbujemy w nich ułożyć świat na nowo, jest wreszcie kompensowanie tego, co z naszej rzeczywistości gdzieś umknęło, złożone na ołtarzu tzw. świętego spokoju, wymienione na
względne bezpieczeństwo i gnuśną wygodę, która zabrania
majstrować przy działających wszak mechanizmach cywilizacji, kultury, społeczeństwa. A ponieważ owe mechanizmy zdają się czasem rzęzić niemiłosiernie, pojawia się pokusa, by po
utopie znowu sięgać. O nich rozprawiać. W nich szukać pocieszenia i inspiracji. Mimo że tak wiele z nich wydaje się po latach czymś niedorzecznym. Nie dziwi bowiem sprzeciw wobec utopii, które proponują porządki nazbyt mechanistyczne,
a zatem reifikujące, zamieniające ludzi w mrówki-robotnice.
Idealnym systemom zarządzania i produkcji, które – jak twierdzi Emil Cioran – stwarza „rozgorączkowany tłum”, które biorą
się z „obłędu nędzarzy”, można nie dowierzać, a nawet z nich
szydzić – jak robił to przecież wspomniany tu filozof. Słusznie
zresztą. „Bo skąd miałyby się wziąć miasta – zapytuje Cioran –
których nie dotyka zło, gdzie błogosławi się pracę i nikt nie lęka
się śmierci? Jesteśmy w nich zmuszeni do szczęścia złożonego
z geometrycznych idylli, z reglamentowanych ekstaz, z tysiąca
mdlących cudów, jakie musi przedstawiać spektakl świata doskonałego, świata prefabrykatu”3. Nie utopią jako taką brzydzi
się trochę już zapomniany rumuński myśliciel, którego sarkazm
ma ten wyjątkowy powab, że można się w nim rozsmakować
nawet wtedy, gdy daleko nam do jego radykalizmu, każącego jednocześnie składać hołd tyranom i tonąć w Spenglerowskim katastrofizmie. Chodzi o szyderstwo z utopii nazbyt kompleksowych, nieznających wyjątku od propagowanej reguły,
niedających człowiekowi prawa do wytchnienia, namysłu czy
kontemplacji. O takie chwile upominał się w swej wizji Morus.
I może dlatego z niego akurat Cioran nie szydzi. Drwi natomiast
z projektów społecznych przypominających recepty, proponujących jakiś nieludzki kompromis – oddaj swą wolność, złóż ją
w ofierze, pozwól się zredukować, a otrzymasz bilet do robotniczego (na przykład) raju. Gdy tymczasem, jak pisze, „[n]asze
marzenia o lepszym świecie wyrastają z teoretycznej niemożliwości”4. Nie potrzebują aż takich wyrzeczeń. Co innego ów
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E. Cioran, Mechanizm utopii, [w:] Historia i utopia, przeł. M. Bieńczyk,
Warszawa 2008, s. 116-117.
>> 4 Ibidem, s. 125.
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ulepek ze szczęścia, pojawiający się nagle, narzucony przez
zręcznych demagogów i trwający czas jakiś dzięki dziwnej koincydencji historycznych wypadków. On szybko ujawnia swe
wady. Taka utopia, prędzej czy później, wyda się fałszerstwem.
Lepiej by było, gdyby została na zawsze intrygującym tekstem
literackim, surrealistyczną wręcz wizją. I lepiej, by ów tekst, będący efektem rozmarzenia i mozolnego namysłu, przekładał
się na kolejny – literacki w istocie – projekt fantastycznej przebudowy rzeczywistości. W utopiach całkiem realistycznych,
poważnych, miejsca na jakiekolwiek „ekstazy”, a więc pełnię
szczęścia, nie ma, bo w nich wszystko jest „reglamentowane”,
uporządkowane, zatem szczątkowe. Ostatecznie więc zaspokajać nie może. Inspirować również. Dlaczego więc Cioran, mimo
tylu zastrzeżeń, przestróg, politowania dla Campanelli, Cabeta i Fouriera, na wszelki wypadek nie przekreśla zjawiska utopii
w całości – i już nieważne, czy mówimy o wytworze rozgorączkowanej wyobraźni, czy o geometrycznie doskonałym planie
tworzonym i wcielanym przez zręcznych inżynierów społecznych? Odpowiedź tegoż myśliciela jest prosta: „Gdyby tylko położono tym rozważaniom kres, nastąpiłaby całkowita stagnacja. Potrafimy działać tylko w urzeczeniu tym, co niemożliwe;
mówiąc inaczej, społeczeństwu niezdolnemu do wytworzenia
utopii i poświęceniu się jej grożą skleroza i ruina”5.
Opowiedzieć się za utopią i jednocześnie zdawać sobie
sprawę z niedoskonałości tego typu rojeń to paradoks najlepiej chyba opisany przez Güntera Grassa, choć, jak widać, nieobcy wspomnianemu tu Cioranowi. Utopia – według laureata
nagrody Nobla – podszyta jest bowiem melancholią, wyzwala
ją. I na nic tu osiągnięcia farmakologii, która melancholię zwie
depresją lub frustracją, lękliwie odnotowuje jej symptomy,
podaje leki. Ta ma prawo się pojawiać, nawet wtedy, a może
szczególnie wtedy, gdy już tkwimy w stanie jakiejś szczęśliwości, gdy egzystujemy w rzeczywistości w sposób utopijny
ukształtowanej: w robotniczej czy narodowo-socjalistycznej
arkadii, w pobożnej, rzekomo etosowej i swojskiej zarazem IV
RP, w moralnej, acz gorliwej i wstrzemięźliwej sekcie na jakimś
odludziu, w wyidealizowanej Szwajcarii – zamożnej i pracowitej – lub w innej jeszcze krainie, nazwijmy ją Szwecją, uznanej
za kraj wysokiego zaufania społecznego, w której mariaż socjalizmu z liberalizmem ma być powodem do obywatelskiej
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dumy. I choć melancholia wydaje się zaprzeczeniem utopii
– rozumianej jako entuzjastyczny poryw, służący postępowi
czy rewolucji – niedopuszczalną w owych projektach chorobą, trudno od spokrewnienia obu pojęć uciec. Bo czymże jest
utopia, jeśli nie zostanie sprzęgnięta z prawem do melancholii? Projektem, w którym zapamiętale kochają się jego autorzy
i protagoniści, scenariuszem nieuwzględniającym inwencji aktorów, ignorującym ich umiejętności, partyturą niedającą muzykom prawa do improwizacji, nieznoszącym sprzeciwu dyktatem. „Nie mogę – pisze Grass – obserwowanych u jednostek
jak i w grupach stanów ducha nazwać chorobliwymi tylko dlatego, że utopijna zasada zdrowia – czy to powołująca się na
«zdrowe odczucia narodu», czy też na «socjalistycznego człowieka» – w ramach swego porządku wydaje absolutny zakaz
melancholii”6. Nie broni tu Grass melancholii ani jako kaprysu,
„przywileju pozwalającej sobie na inteligentne nieróbstwo elity”7, ani jako monotonii, apatii i marazmu, będących smutnym
następstwem konsumpcjonizmu. Nie oskarża też w czambuł
utopijnych zapędów. Oba te pojęcia sprzęga, wskazuje na ich
pokrewieństwo. Konstruuje wieloznaczną figurę – Utopii i Melancholii jako sióstr.
O czym właściwie jest jego esej: „O tym, jak Melancholia
i Utopia wykluczają się nawzajem. Jak się obopólnie zapładniają. O przestrzeni między punktami zbiegu. O obrzydzeniu
po ostatnim, przed nowym zrozumieniem”8. Rozważania zainspirowane miedziorytem Dürera Melancholia I kończy jednak wyraźnym opowiedzeniem się po jej stronie. Po stronie
melancholii, która jest symptomem wyczerpania idei, dowodem jej zawodności, sygnałem, że czas poszukać nowego celu
i porządku. Nie jest przy tym Grass przeciwko utopii. Zapytuje bowiem retorycznie: „Gdzie jest utopia, która mogłaby być
antyświatem dla melancholii taśmy produkcyjnej?”9. I trudno się dziwić, skoro budzą w nim wstręt nie tylko zbrodnie zafundowane przez komunizm i nazizm, systemy będące najbardziej traumatycznymi wcieleniami myśli utopijnych, lecz
również przesyt i obrzydzenie dostrzeżone w rodzącym się
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właśnie szwedzkim socjalistyczno-kapitalistycznym raju. „Gdyby przedstawić w obrazie Melancholię na wzór sztokholmski
– pisze słynny gdańszczanin – nie byłoby już historii i jej wydzielin. Otoczona stertami dóbr konsumpcyjnych, obstawiona
obfitością w puszkach, butelkach bez zastawu i plastykowych
torbach siedziałaby na zamrażarce: wstręt i przesyt nadawałyby jej wyraz. W prawej dłoni, która niczego nie chce się tknąć,
trzymałaby otwieracz do konserw”10.
Spróbujmy, inaczej niż Grass, stanąć jednak wpierw po stronie utopii, choć mówienie o nich nastręcza pewnych trudności. Przyjęło się bowiem, zapewne z powodu traum po urzeczywistnianych w XX wieku totalitarnych utopiach, że już samo
rozprawianie o nich, aby nie budziło obaw, musi przybierać
formę wyraźnie zasygnalizowanej intelektualnej gry, w której
więcej uwagi niż potencjałowi samej wizji poświęcamy dyscyplinowaniu swoich imaginacji, przywoływaniu się do porządku, dystansowaniu wobec rzekomo nierozsądnych myśli, mimo
że sami je przed chwilą wyartykułowaliśmy. Autocenzura jest
wtedy odruchem, jakąś formą ucieczki przed owym ryzykiem.
Gdy nazbyt odważnym marzeniom, czy to wykoncypowanym
tu i teraz, czy istniejącym uprzednio, a tylko przetworzonym
we własnej wyobraźni, podcinamy skrzydła, ratujemy swoją skórę na ogół przed śmiesznością, rzadziej zaś przed grozą
owych wizji. To strofowanie się i krygowanie samym utopiom
może zaszkodzić. A przecież owych zapędów nie powinniśmy
się chyba wstydzić. Wszak to, co czynione de imaginatione, tylko w najsurowszych i mocno zwietrzałych kodeksach jawi się
jako poważne przewinienie. Dlatego myśli odważne, spontaniczne należą do tych najcenniejszych, nawet jeśli podatne są
na ciosy skostniałych mentorów, którzy naturalne defekty każdej utopii obnażają w odpowiednio licznych kontekstach i wariantach, tak iż ostatecznie możliwe do pomyślenia są jedynie
porządki dawno już pomyślane czy racjonalnie wynegocjowane. Śmiałych wizji nie toleruje też polityczna poprawność, bo
nie pozwala mówić o porządku innym niż skrajnie pluralistyczny i demokratyczny, zracjonalizowany i świecki (sama zresztą
będąca zwietrzałą już nieco utopią – pewnym swoich racji projektem współczesności, wspartym na akceptowanych porządkach ideowych). Ale mimo spodziewanych razów, mimo presji,
o których była tu mowa, po utopie ktoś chyba jeszcze sięga –
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dziś częściej w knajpianym półmroku, zaciszu gabinetów, kuluarach naukowych instytucji, tam więc, gdzie człowiek z człowiekiem pozwala sobie na odrobinę szczerości i entuzjazmu,
gdzie to, co wypada, nie ma pierwszeństwa przed tym, co chodzi po głowie i chce być wypowiedzianym, gdzie Baumanowska „płynność” na chwilę krzepnie i coś jednak wiemy, a nie tylko wydaje się nam.
Bo też otwarte przyznanie się do konstruowania utopii, do
ulegania jej wdziękom, jest aktem odwagi. Odwagi obnażenia
zakamarków świadomości (a może podświadomości), otwartym przyznaniem się do odrobiny nieszkodliwego szaleństwa,
do tego zatem, co przekracza granice oficjalnych dyskursów.
Tryby przypuszczające i zdania warunkowe, pospolicie zwane
gdybaniem, którymi obarczamy nasze utopijne wyobrażenia,
zbyt wątłym są zabezpieczeniem przed wspomnianym już ryzykiem śmieszności, przed zarzutem zdziecinnienia czy aberracji. Ale sygnał ten musi wystarczać do zasugerowania, że oto
konstruujemy poruszającą wizję, a nie zbrodniczy plan, że naszą myśl czynimy ważką na jakieś krótkie tu i teraz. A potem
niech sobie lśni refleksami w innych już umysłach lub ginie
w nieładzie wspomnień naszego wdzięcznego audytorium.
Niech weryfikuje ją zwątpienie i melancholia.
Do wiary w utopie przyznajemy się zatem chętniej w rozmowie. Gdy powierzamy nasze śmiałe wizje miłej atmosferze spotkania, nie bojąc się niczego ze strony dobrze znanych kompanów. A i oni znają nas dobrze, bo na ogół bez lęku poddają się
urokom naszych projektów (choć mogliby je równie dobrze
kontestować). Są jednak mówcy czy ludzie pióra, którym nie
brak fantazji, by nawet w bardziej sformalizowanych typach
konwersacji, podczas wywiadu, wykładu czy spotkania z czytelnikami, przyznać się do wiary w utopie. Czasem, w akcie
szlachetnej odwagi, nastrojony transgresyjnie myśliciel wyzna
coś na papierze, coś, co samo w sobie traktatem o Atlantydzie
jeszcze nie jest, ale bezwiednie jakieś strzępy utajonego projektu zapowiada, przemyca lub implikuje. Wtedy, by dostrzec
zarys inspirującej utopii, potrzebny jest co prawda wdzięczny
czytelnik, a gdy o spotkanie i dialog chodzi – słuchacz, uczeń
lub rozmówca, ale szacunek należy się przede wszystkim tej
odwadze autora, która każe mu pójść dalej, niż poszliby spetryfikowani mędrkowie, rozmaici formaliści i nudziarze. Cieszą
zatem słowa znanego socjologa, profesora Piotra Sztompki:

„Zawsze trzeba wierzyć w to, że przeskoczę sam siebie, trzeba
sobie stawiać cel bardzo wysoko, jak najwyżej się da, bo tylko
wtedy się wzniesiemy. Niżej niż planowaliśmy, ale jednak. Dlatego wierzę w utopie. Utopia społeczna jest potrzebna. Trzeba
mieć wizję. Nawet jeśli wydaje się nonsensowna, nieosiągalna.
Gdy Wałęsa mówił o drugiej Japonii, a Tusk o cudzie irlandzkim, to my wiedzieliśmy, że to są utopie. Ale bez takiej utopii
nie dojdziemy do porządnego, zasobnego społeczeństwa XXI
wieku”11.
Ponieważ rozprawianie o utopiach nie podlega falsyfikacji,
bo przecież żadna wizja nie może odwoływać się do klasycznego pojęcia prawdy jako zgodności z rzeczywistością (nawet jeśli o intersubiektywnie negocjowaną rzeczywistość chodzi), racjonaliści przywiązani do swego „szkiełka i oka” mogą czuć się
bezpieczni. Utopie to konstrukcje odległej przyszłości, jej mity.
Ich wcieleń nie ma i prawdopodobnie nie będzie. Przeciskają
się tylko pomiędzy słowami, wypływają ze zgiełku idealistycznych dysput, w których nieczęsto uczestniczą prawdziwi ludzie
czynu. Dyscyplinowane regułami zdrowego rozsądku, przygniecione przez porządek ustrojowy i prawny wynegocjowany
na Zachodzie po upadku dwóch europejskich totalitaryzmów,
nie mogą mu chyba zagrozić. Nie ma zatem powodu, by przy
takich rozważaniach rozmaici scjentyści, formaliści i pragmatycy pchali w usta humanisty knebel. Bo przecież najbardziej nawet postępowe wizje, inne od obecnie dominujących, są przez
porządek pluralistyczny i demokratyczny tolerowane. Więcej
nawet – swym istnieniem porządek ten (teoretycznie oparty
na wolności słowa i przekonań) legitymizują.
Utopie, zwrócone ku odległej przyszłości (a tej znać nie możemy), nie są więc ani prawdziwe, ani fałszywe. I choć wprost
do rzeczywiści społecznej, obyczajowej, politycznej czy prawnej się nie odnoszą, ich pośrednim związkom z tymi wszystkimi poziomami egzystencji trudno zaprzeczać, tak jak trudno zaprzeczać, że utopijna kraina Houyhnhnmów nie wzięła
się z krytycznego osądu Swifta nad porządkami panującymi
w Europie w XVIII wieku. Poprzez zestawienie z rozmaitymi,
znanymi z przeszłości i teraźniejszości, ustrojami i systemami
prawno-obyczajowymi, utopie mogą – a simili lub a contrario –
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Sztompką – autorem książki „Zaufanie. Fundament społeczeństwa”, „Znaczenia”,
2008, nr 1, s. 18.
11
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wskazywać, co w owych systemach jest jeszcze żywego, inspirującego i, przynajmniej w jakiejś części, godnego przemyślenia, a co wydaje się po prostu żałosne i zgubne. Takie zadanie
– krytyczne i waloryzujące – wobec znanych nam praw, obyczajów i powinności pełniły również idealistyczne wizje Platona, Morusa czy Campanelli. Utopie wskazują na niedostatki
(w Państwie Platona na niedostatki demokracji), na oddalenie
się od zakorzenionego w religii i mitologii szczęścia powszechnego, o którym, co prawda, wiemy, że jest nieosiągalne, ale za
którym jednak tęsknimy. Utopie mają więc kompensować ów
niedostatek, tak jak dawna epika zaspokajała głód heroizmu,
którego nie wszyscy mogli przecież doświadczyć. Fałsz utopii
nie polega więc na tym, że są one bajkami wartymi funta kłaków, tak jak bajką, choć pożyteczną, są dokonania Eneasza, Rolanda czy Zygfryda. Nie ma on nic wspólnego z klasyczną logiką formalną i pojęciami falsyfikacji czy referencji. Paradoksalnie
fałszywe są utopie, które stały się rzeczywistością lub które
podejrzewamy o to, że za chwilę nią się staną, te, które napawają nas grozą, bo, na przykład, z dostępu do szczęścia wielu
definitywnie wykluczają. Ów fałsz jest więc synonimem szkodliwości, zawężenia do jakieś grupy społecznej czy etnicznej
przywileju partycypowania w dobrach utopii, zaprzeczeniem
szczęścia lub przepowiednią zbrodni (których, jak wiadomo,
„spełnione” utopie fundowały niemało).
Szczęście powszechne jest nieosiągalne. Obiecują je wielkie systemy religijne, w których nagroda w postaci zbawienia
i raju jest obecna. Coraz zresztą mniej osób w nią wierzy, coraz mniej metafizyki i jej porywów doznaje współczesny człowiek. Utopie, przedstawiające choćby namiastkę raju uczynionego wysiłkiem ludzkich umysłów i rąk, mają szansę nieco tej
metafizyki ocalić. Tylko tyle i aż tyle. Nikt w nią dziś nie uwierzy, bo do tego trzeba by wielkiej naiwności, żaru neofity, gorliwości ascety czy flagelanta. To, że w dziejach najnowszych próbowano niektóre z utopii wcielać, doprowadzając niemal do
katastrofy ludzkości, może przywrócić im właściwą rangę, ich
trochę zapomniany walor – przynależność do świata fikcji, do
świata nieszkodliwych, co nie znaczy bezużytecznych, narracji.
To, że utopie nie stanowią narracji bezcelowych, zauważają zresztą przedstawiciele nauk społecznych. Politolog Aleksander Smolar, prezes Fundacji Stefana Batorego, zapytany
o przyczyny porażki partii lewicowych w ostatnich (2009) wy-

borach do Parlamentu Europejskiego, odpowiada: „Lewica nie
ma nowego języka, bo nie ma w niej myśli utopijnej”12. Chodzi jednak nie tyle o utopię jako realny program rekonstrukcji Unii Europejskiej czy zasad sprawowania w niej władzy, ile
o język, o sposób przyciągania uwagi, inspirowania wyborców,
o retorykę zatem, która bez odświeżania utopijnych toposów,
typowych zresztą dla lewicy, skutkuje spadkiem zainteresowania takimi formacjami. To prawda, że ograniczenia biorące się
z globalizacji zdają się wykluczać jakąkolwiek nową utopię. Ale
czy aby na pewno? Każdy, kto z przekonaniem głosiłby, że zna
łatwą receptę na przebudowę zjednoczonej Europy, poprawienie jej konkurencyjności wobec nowych potęg gospodarczych
i politycznych, bez cięć wydatków socjalnych, musiałby zmagać się z zarzutem demagogii. Zatem realizm, wyraźnie przez
współczesną lewicę podzielany, skazuje ją na powolne odejście w niebyt. Bo w przypadku lewicy, bardziej niż w przypadku partii konserwatywnych, „realizm oznacza [...] utratę atrakcyjności”13. Kto wie, czy nie jest to również bolączką polskiej
lewicy parlamentarnej. Jaką wizję ma do zaproponowania (lub
raczej wyartykułowania) nowy jej lider, tak dobrze oceniany za
swoje prawie 14 procent głosów zdobytych w wyborach prezydenckich latem 2010? Operuje raczej skromnymi namiastkami idei, zbyt rozczłonkowanymi, by wyglądały na odpryski
jakiejś utopii: domaga się powiększania marginesu indywidualnej wolności, szczególnie w obszarze życia seksualnego,
przeciwstawia się społecznej nauce Kościoła katolickiego, dla
wielu zbyt opresyjnej, podkreśla świeckość państwa, sprzyja
parytetom. Tylko tyle. Szerszej wizji jakoś nie widać (co miałyby być jej celem?), nie widać typowego dla idealizmu entuzjazmu. Dowodem jest to, iż nie pamiętamy, pod jakim hasłem ów
lider szedł do wyborów, nie wiemy również, jaką maksymą kieruje się dziś.
Na dużo większą skalę skrojony był projekt IV RP. Choć
i jemu wiele brakowało, by nazwać go „niemiejscem” – prawdziwie inspirującą utopią. Przemawiał bowiem właściwie tylko
do tych, którzy bardzo krytycznie oceniali przemiany ustrojowe i gospodarcze ostatnich dwóch dziesięcioleci (wytykając,
że ich podstawą był kompromis, nie zaś konfrontacja i całko-

>>

M. Wojciechowski, Dlaczego przegrała lewica. Rozmowa z Aleksandrem
Smolarem, „Gazeta Wyborcza”, 9.06.2009, s. 9.
>> 13 Ibidem.
12
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wita wymiana elit) i nie partycypowali w sukcesach tegoż okresu. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego. Wiemy przecież, że utopia jako wypowiedź filozoficzna i literacka zarazem ma w sobie
coś z satyry. Wszelkie państwa idealne konstruowano (na ogół
na papierze) również po to, by przeciwstawić się dostrzeganemu wokół chaosowi, niesprawiedliwości, rozpasaniu, gnuśności, egoizmowi. I dziś dla tekstów zdradzających choćby tylko
pewne cechy utopii punktem wyjścia będzie zapewne dostrzegany przez autora niedostatek, jakaś ułomność w relacjach
międzyludzkich, porządku ustrojowym czy prawnym14. Problem polega jednak na tym, że utopie nie żyją samą frustracją,
nie zamykają się w gatunku satyry. W przeciwieństwie do niego proponują jakieś rozwiązania15, wskazują kierunek zmian,
choć prawdą jest, że często nader fantastycznych i zbyt radykalnych. Pokazują jakiś wzorzec, krainę porządku, sprawiedliwości, praktykowania cnót, pracowitości i poświęcenia. Gdy
coś odrzucają, jak Piotr Sztompka „kulturę cynizmu”, wskazują
jednocześnie potrzebę wypracowania „kultury zaufania”16, gdy
piętnują „amoralny familizm”, wspominają jednocześnie o jego
antytezie w postaci „zaufania ekumenicznego” czy „eksternalizacji zaufania”17. Wiemy więc nie tylko, od czego trzymać się
trzeba z daleka, ale i do czego dążyć.
Mimo iż deklaratywnie projekt IV RP miał prawie nikogo
nie wykluczać (pamiętamy, że jednym z głównych haseł PiS-u
w kampanii parlamentarnej 2005 roku było pojęcie solidaryzmu społecznego, przeciwstawianego liberalizmowi), w praktyce zabrakło w IV RP miejsca dla zbyt wielu warstw społecznych i zbyt wielu środowisk. Okazało się, że na tę Atlantydę

>> 14 Takim tekstem jest z pewnością Zaufanie. Fundament społeczeństwa Piotra Sztompki. Autor w wywiadzie udzielonym „Znaczeniom” wyznaje: „Mówiąc
[...] szczerze, kiedy pisałem swoją książkę, pomyślałem sobie: spośród dwóch
niemiłych sytuacji wolałbym zdecydowanie być w Szwajcarii niż w Polsce lat
2005-2007. Wydawało mi się, że taka trochę utopia, jaką postulowałem, jest
potrzebna, bo pogrążyliśmy się w rzeczywistości z bieguna przeciwnego niż
Szwajcaria: w świecie załamania się wszystkich wymiarów zaufania. Zdawało
mi się, że remedium najistotniejszym z punktu widzenia socjologa albo szerzej – patrząc przez prymat kultury czy życia codziennego – jest odtworzenie
elementarnej tkanki zaufania, która – jak powiadam w tytule – jest fundamentem życia społecznego” (J. Morawiecki, J. Grębowiec, op. cit., s. 9).
>> 15 Zob. J.T. Pokrzywniak, „Satyra prawdę mówi”, czyli rzecz o fałszywych
przesłankach, „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 4.
>> 16 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 243-301.
>> 17 Ibidem, s. 303-334.

niewielu chciałoby ostatecznie dotrzeć. A jeśliby nawet próbowali, odpychano by ich bosakami od jej brzegów. Ostatecznie
jednak projektowi IV RP zaszkodziło to, co każdej fałszywej utopii – próba wcielenia w życie. Gdyby pozostał marzeniem, mitem, o którym rozprawia się jak o odzyskaniu Kresów, wiedząc
jednak, że pobrzmiewa w tym nostalgia, i to nie nasza, a przodków, pewnie i coś dobrego mogłoby z niego wyniknąć. Tak jak
z nostalgii za Lwowem i Wilnem bierze się chęć do zacieśniania
więzi z obecnymi lwowianami i wilnianami, do wspólnej troski o historyczne pamiątki. Albo jeszcze inaczej – gdyby o tej
lepszej Rzplitej, bardziej cnotliwej, rodzinnej, a więc demograficznie zasobniejszej, patriotycznej i kultywującej tradycje, po
prostu pogadać, obejrzeć ją w perspektywie długiego trwania,
można by zauważyć miałkości niektórych dzisiejszych problemów i tęsknot, głoszonych w imię partykularnych dość interesów. A tak szybko okazało się, że realizacja „utopijnego” projektu nie oferuje tych ważnych skądinąd doznań, że zamiast
integracji, zacieśniania narodowej wspólnoty, podważa zaufanie wewnątrz niej.
Czy w społeczeństwach europejskich na „nową utopię” – jak
twierdzi Smolar – nie ma w tej chwili zapotrzebowania? Czy lewica (i, jak widać, nie tylko ona) nie umie, czy też w ogóle nie
może odwoływać się do dalekosiężnych projektów przebudowy? I tak, i nie. Z jednej strony widać, że Europa, jako jednoczące się państwo (co przecież też można nazwać utopią), traci powoli swój impet, przestaje dyktować ton całemu światu.
Przestaje być kulturą, a staje się na naszych oczach – jak powiedziałby zapewne Spengler – cywilizacją. Ciągle jeszcze mocarstwem, ale schodzącym małymi krokami z areny dziejów. Kto
wie, czy bez jakiejś śmiałej wizji nie podda się, nie rozproszy,
jak to już nieraz z cywilizacjami bywało. Gdy jednak przyjrzymy się, jakim to wyobrażeniom oddają się lokalni myśliciele,
naukowcy czy reformatorzy, głód utopii można ciągle zaspokoić. Szczególnie na naszym polskim (nomen omen) poletku.
Te małe projekty Europy pewnie nie podźwigną, ale naszym
„regionalnym” deficytom mogą próbować zaradzić, do drobnej
choćby korekty obyczajów zachęcać.
O jednym, w moim mniemaniu najcenniejszym, warto więc
na koniec przypomnieć. Nie bez echa przeszła przez kuluary
instytutów i gabinetów naukowych wizja kraju wysokiego zaufania społecznego, promowana przez Piotra Sztompkę. To
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nic, że pewnie niewielu mogłoby żyć w modelowej Szwajcarii,
gdzie lojalność wobec idealnego (i zasobnego) państwa każe
donosić na sąsiada parkującego samochód w niedozwolonym
miejscu, rozbija zatem – w naszym polskim mniemaniu – prywatną sieć powiązań towarzyskich i rodzinnych. Ale za sprawnie działającą administracją, której pracownicy pojmują swoją
pracę jako służbę, jednak tęsknimy, podobnie jak za zdrowym
kompromisem pomiędzy otwartością na świat i ochroną lokalnych tradycji. Nie zaszkodzi więc pomyśleć choćby o wspomnianym przez Sztompkę „zaufaniu ekumenicznym”, oznaczającym „silne więzi zaufania z własną grupą, którym towarzyszy
otwartość, tolerancja i gotowość obdarzania zaufaniem członków innych grup”18, o utopijnej (zwłaszcza w krajach postkomunistycznych), ale inspirującej wierze w możliwość pogodzenia „zinstytucjonalizowanej nieufności”, wyrażającej się z jednej
strony cykliczną wymiennością władzy, niezależnością sądów,
wolnością słowa i swobodą wypowiedzi, z drugiej – ochroną

Jacek Grębowiec, Benefits of utopia
Benefits of utopia is an essay that tells not only about where
the vision of perfect countries, ideal political and legal systems
comes from. That’s most of all consideration of a current dislike
toward any kind of utopia, fear of it, inability to construct or talk
about it. According to the author, utopias are greatly useful and
inspiring narrations needed in any cultural and political formation. Provided they stay just narrations, fantastic visions of common happiness, utopias determine the development, give sense,
seduce whole generations making them striving for an aim.

>>

>>
>>

18

Ibidem, s. 334.

porządku publicznego i dbaniem o zgodność ustaw z konstytucją19, z zaufaniem (państwa do obywatela i vice versa, a także obywatela do obywatela), które, choć ryzykowne, „nierozerwalnie związane jest z działaniem i jest zawsze zorientowane
ku przyszłości”20.

Abstract

19
20

Ibidem, s. 345-350.
Ibidem, s. 12.
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Małgorzata Wandokanty-Bocheńska

„PRZESADA OBRACA SIĘ PRZECIWKO NAM”
Z Małgorzatą Wandokanty-Bocheńską – psychologiem klinicznym oraz psychoterapeutą
– rozmawia Magdalena Tyrka
>>Magdalena Tyrka: Jak iluzje definiuje psychologia?
>>Małgorzata Wandokanty-Bocheńska: Najczęściej kojarzy
się iluzje z zaburzeniami postrzegania. Mówi się na przykład
o zniekształceniu postrzegania wzrokowego czy słuchowego.
Najwięcej jest oczywiście iluzji wzrokowych. W podręcznikach
psychologii poświęca się im sporo miejsca, ponieważ wzrok
jest zmysłem, który ma u człowieka przewagę nad pozostałymi. Kiedy jednak iluzje powstają? Najczęściej pod wpływem
albo silnych potrzeb, albo silnych emocji, na przykład wtedy, gdy ktoś bardzo czegoś pragnie. W podręcznikach często
podawana jest sytuacja, w której czekamy na bardzo dla nas
ważny telefon. Wówczas możemy inny dźwięk wziąć za sygnał
właśnie tego telefonu. Pod wpływem emocji, na przykład strachu, idąc gdzieś nocą, widzimy krzak i uznajemy, że czai się za
nim jakiś człowiek. Boimy się, bo słyszeliśmy o napadach, jakie
się przecież zdarzają. Ale bardzo ważna grupa iluzji, według
mnie bardziej skomplikowanych, to złudzenia poznawcze, czyli przekonania na jakiś temat. Chcemy wówczas pewne rzeczy
widzieć i rozumieć nie tak, jak naprawdę się mają, ale przekształcone przez nasz mózg tak, żeby nam z jakiegoś powodu
odpowiadały.
Pierwszy typ iluzji łatwo poddaje się korekcie. To znaczy, jeśli powie Pani „nie bój się, przecież to tylko krzak”, osoba przechodząca obok niego najprawdopodobniej przyzna Pani rację.

Dlatego też w takich przypadkach nie ma większego problemu. Istnieją natomiast iluzje poważniejsze (oczywiście nie
mam tu jeszcze na myśli tych całkiem patologicznych), skutkujące trwałym zniekształceniem obrazu rzeczywistości, powstające po to, by łatwiej żyć, funkcjonować, a tym samym lepiej się
przystosować. Najważniejsze dwa typy złudzeń to iluzja kontroli oraz przekonanie, że świat jest sprawiedliwy.
>>M.T.: Kiedy więc mówimy o iluzji kontroli? Jaki mechanizm
do niej prowadzi?
>>M.W.-B.: Wiadomo, że w życiu jest bardzo wiele sytuacji losowych, zwykłych przypadków. A człowiek potrzebuje zakotwiczenia, swoistego bezpieczeństwa. Chce wierzyć, że jest w jego
życiu coś stałego, że ma na to wpływ oraz że jeżeli przestrzega pewnych zasad czy postanowień, to osiągnie określony cel.
Tak po prostu łatwiej działać. Można powiedzieć, że jeżeli uznałabym, że życiem rządzi przypadek i że tych przypadków nie
można przewidzieć, a co za tym idzie tylko w niewielkim stopniu mogę kontrolować rzeczywistość czy moje życie, to takie
przekonanie mogłoby działać demobilizująco. Jeżeli natomiast
założę, i tutaj mówimy już o pewnym przekształceniu, że mam
na coś znaczny wpływ, to mnie to wtedy mobilizuje.
Chciałam tutaj zaznaczyć, i to się często obserwuję w terapii, że problemy pojawiają się w momencie, gdy ludzie zaczynają funkcjonować na zasadzie „albo, albo”. Jeżeli ktoś za bar-
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dzo zniekształca rzeczywistość, czyli zakłada, że w ogóle nie
ma przypadków i na wszystko ma wpływ, to się na pewno dla
niego dobrze nie skończy. Jest też druga skrajność, że w ogóle
nie ma sensu czegokolwiek robić, ponieważ wszystko się może
wydarzyć. Więc po co robić cokolwiek? Wtedy można już mówić o podstawach depresji.
>>M.T.: Chodzi o pewnego rodzaju bierność, sytuację, gdy
stajemy się apatyczni, poddajemy się?
>>M.W.-B.: Nie do końca. Depresja jest to uznanie, że mamy niewielki wpływ na swoje życie, że cokolwiek byśmy robili, to i tak
się coś wydarzy. Coś, co całkowicie nie jest zależne ode mnie,
a co i tak pokrzyżuje moje plany. W pewnym sensie ma Pani rację, ponieważ założenie to powoduje bierność i automatycznie
wyklucza jakąkolwiek aktywność. Bo jeżeli ja po prostu wiem,
że coś, co uniemożliwi mi osiągnięcie moich celów, na pewno
się wydarzy, to po co w ogóle robić cokolwiek?
>>M.T.: Wspominała Pani również o złudzeniu, które sprawia,
że postrzegamy świat jako sprawiedliwy.
>>M.W.-B.: Zasada sprawiedliwości jest również pewnego rodzaju złudzeniem, które niesie za sobą poważne konsekwencje. Zakłada bowiem, że jeżeli będę przestrzegać pewnych zasad, to nic złego się nie wydarzy. Bardzo często spotyka się to
zjawisko na salach sądowych. Przykładowa sytuacja – dziewczyna idzie sama ulicą, postanawia skrócić sobie drogę, więc
wybiera trasę przez skwerek i zostaje zgwałcona. Wtedy często
pojawia się takie tłumaczenie, że gdyby nie szła przez skwerek
i nie miała krótkiej spódniczki, to na pewno nic podobnego by
się nie wydarzyło. Nie bierze się pod uwagę tego, że oprawca być może czekał tam już od jakiegoś czasu czy też cierpiał
na jakieś zaburzenia psychiczne. Zasadniczo nie przyznajemy, że po prostu zdarzył się przypadek. Dlatego też mówimy:
„Nie, gdyby ta dziewczyna przestrzegała pewnych zasad, to
taka sytuacja nigdy nie miałaby miejsca. Bo świat jest sprawiedliwy”. I to naturalnie jest również pewnym zniekształceniem,
które wytwarzamy właśnie z powodu tej potrzeby zakotwiczenia, stałości oraz większego bezpieczeństwa. Z drugiej jednak
strony, gdyby uznać, że znacznie więcej niż naszych intencji
jest przypadków i że właściwie w każdej chwili może zdarzyć
się coś, co wpłynie na nasze życie, przekonanie to może działać bardzo depresyjnie czy demotywująco. Iluzje, w tym iluzje
sprawiedliwości, służą więc temu, aby zwyczajnie funkcjono-

wać. Jeżeli nie są one zbyt wybujałe, to uznajemy je wtedy za
mechanizm przystosowawczy.
>>M.T.: To gdzie jest właściwie granica pomiędzy iluzją, która
pozwala nam zwyczajnie funkcjonować, czuć się bezpiecznie, a sytuacją, w której powiemy, że to zaburzenie w postrzeganiu otaczającego świata, które wymknęło się spod
kontroli?
>>M.W.-B.: Tak jak mówiłam, gdy pojawia się sytuacja „albo,
albo”. Jeżeli na przykład twierdzimy, że albo mamy wpływ
na wszystko, albo kompletnie na nic. Oczywiste jest przecież wtedy, że to nieprawda. Zdrowe jest podejście ludzi, powiedzmy, „środka”, którzy zakładają, iż pewne rzeczy zależą
od nas, a pewne pozostają poza naszym wpływem. W ogóle, jeżeli człowiek zaczyna myśleć kategoriami „albo, albo”,
mówimy o poważnym problemie. Posłużę się tutaj przykładem osoby z zaburzeniami jedzenia. Zakłada ona, że w ogóle nie będzie jeść, ponieważ boi się przejścia na drugą stronę,
to znaczy objadania. Zawsze więc, gdy pojawia się poczucie,
że czegoś jest za mało albo za dużo, zaczynają się problemy.
I tak właśnie jest ze złudzeniami, ponieważ przesada nie pomoże nam w przystosowaniu, a wręcz przeciwnie, obraca się
przeciwko nam.
>>M.T.: Czyli przestajemy sobie radzić...
>>M.W.-B.: Albo po prostu nie bierzemy pod uwagę tych rzeczy, które by tego wymagały, albo w ogóle przestajemy działać. Dlatego też granica pomiędzy zwykłym złudzeniem a złudzeniem patologicznym jest bardzo cienka. I najczęściej są to
złudzenia prowadzące do autodestrukcji. Bo jeżeli na przykład
wchodzimy w obszar uzależnień albo chorób psychosomatycznych, w tym zaburzeń żywienia, to wówczas złudzenia służą
utrzymywaniu stanu autodestrukcji. Tego typu patologiczne
zaburzenia nie są już tak łatwe w skorygowaniu. O niektórych
ze złudzeń można również powiedzieć, że stoją u podstaw urojeń klinicznych. One w ogóle nie poddają się korekcie. Mówimy
wówczas o całym systemie zniekształceń wzrokowych, słuchowych oraz przekonań. Taka osoba żyje w zupełnie innym świecie, który nie przystaje w niczym do rzeczywistego. Taką chorobą jest na przykład schizofrenia. W takim wypadku tylko leki
mogą ten świat korygować, natomiast inne metody już nie. Zasadnicza różnica między urojeniem a zniekształceniem polega
na tym, iż osoba dokonująca tego drugiego cały czas żyje w re-
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alnym świecie, zmieniając na swoje potrzeby jedynie jego wybrane elementy.
>>M.T.: Czy nie odnosi Pani wrażenia, że ludzie coraz częściej
boją się brać odpowiedzialność za swoje życie, przerzucają
ten ciężar na kogoś bądź coś innego, a co za tym idzie, zaczynają postrzegać świat w wygodny dla siebie sposób?
>>M.W.-B.: Zawsze jest nieco łatwiej i prościej, kiedy zafałszujemy obraz świata. Ale mimo wszystko wciąż biorę jakąś odpowiedzialność, bo to ja działam w tym świecie. Natomiast to,
o czym Pani mówi, to po prostu zrzucanie odpowiedzialności.
Nie biorę odpowiedzialności za samego siebie, tylko uznaję,
że wszystko to, co się dzieje w moim życiu, jest zależne od innych ludzi bądź sytuacji, na które nie mam wpływu. I w pewien
sposób wracamy tutaj do zasady „albo, albo”. Oto znowu mamy
sytuację, w której wybieramy między skrajnościami – bo albo
uznam, że mam kontrolę nad wszystkim, albo w ogóle przerzucę ją na cokolwiek innego. To może być dla mnie wygodne,
ale wówczas wszystko to, co dzieje się w moim życiu, jest tym,
na co pozwalają mi inni ludzie. Często bywa tak, że na terapię
przychodzi osoba, która ma, być może nie do końca uświadomione, poczucie, że terapeuta zmieni jej życie. To również
pewnego rodzaju złudzenie: że terapeuta ma moc dokonywania cudów, że wystarczy chodzić na terapię i wszystko to, czego chcemy, ulegnie zmianie. To bardzo bolesne dla pacjenta,
ponieważ terapeuta bierze odpowiedzialność tylko za swoją
część pracy, zaś za wszelkie zmiany odpowiedzialność powinna wziąć osoba, która chodzi na terapię. Trzeba nad tym pracować, bo inaczej czeka pacjenta ogromne rozczarowanie. „Bo
jak to, ja tu przychodzę, a nic się nie zmienia?” Pacjent próbuje
to jakoś wyjaśnić, więc zakłada, że albo terapeuta jest do niczego, albo terapia jest zła lub też – że sam jest po prostu nieuleczalny. Popada wówczas w kolejną iluzję. A terapia działa tylko
w takim zakresie, w jakim pozwoli się jej działać.
>>M.T: To błędne koło – jedno złudzenie automatycznie prowadzi do kolejnego.
>>M.W.-B.: Owszem, gdyż iluzje rodzą kolejne. Bo jeżeli komuś
wygodniej jest żyć, przerzucając odpowiedzialność, rezygnując z postrzegania rzeczywistości jako zależnej od niego, a jego
ocena świata jest zawsze negatywna, to rzeczywiście, musi
wówczas tę odpowiedzialność gdzieś umieścić. Więc umieszcza ją na zewnątrz, a w jego życiu dzieje się tylko tyle, ile owo

„na zewnątrz” zdziała. Jeżeli nie dzieje się nic, czuje rozczarowanie, które trzeba jakoś wyjaśnić. Można to pokazać na przykładzie terapii, ponieważ pacjenci często mają właśnie takie
poczucie. Wówczas cała terapia może udać się tylko wtedy,
gdy zrezygnujemy z tej iluzji i uznamy za fakt, że w jakiejś części mamy wpływ na to, co dzieje się w naszym życiu, zaś z terapii skorzystamy tylko na tyle, na ile będziemy chcieć. Mówimy
wówczas o urealnieniu. W innym wypadku pojawia się właśnie rozczarowanie albo terapia zostaje przerwana lub w ogóle
dana osoba z niej „wypadnie” z przeświadczeniem, że jest nieuleczalna. Bo nie będzie korzystać z tego, co się nie udaje.
>>M.T.: Wspominała Pani również o złudzeniach w kontekście
uzależnień. Twierdzi Pani, że podtrzymują one proces autodestrukcji...
>>M.W.-B.: Mówimy głównie o alkoholu i narkotykach, chociaż to alkoholizm jest najpowszechniejszy. Tak czy inaczej –
cała istota uzależnienia opiera się na iluzji, a leczenie poległa
głównie na jej pozbawianiu. Weźmy za przykład alkoholika.
To nie jest tak, że kiedy zaczyna pić, to od razu ma klapki na
oczach. Ponieważ na samym początku, kiedy miewa momenty
trzeźwości, ma poczucie winy. Że zaniedbuje rodzinę, że z czegoś się nie wywiązuje, że nie realizuje swoich planów. W pewnym momencie zaczyna także odczuwać skutki fizyczne picia.
Ale z drugiej strony jest na etapie, gdy chce i musi pić, bo jest
to przecież również uzależnienie somatyczne. Więc żeby dalej móc to robić, musi stworzyć cały system przekonań, nazywanych iluzjami zaprzeczenia. Po części mówimy także o iluzji
kontroli – ja mam kontrolę nad piciem, w każdej chwili mogę
przestać. Albo znane zdanie, że ja wcale nie mam tego problemu. To sprawia, że mogę pić dalej, dzięki istniejącym w mojej
głowie przekonaniom. Bardzo podobny mechanizm występuje w zaburzeniach jedzenia, ale one absolutnie nie mają związku z uzależnieniem, choć często obie te choroby wsadza się do
jednego worka, szczególnie w przypadku bulimii.
>>M.T.: Więc na czym polega właściwie różnica między tymi
dwiema chorobami?
>>M.W.-B.: Podstawowa różnica polega na tym, że bez jedzenia nikt żyć nie może. Musimy jeść. Nie można być w abstynencji żywieniowej. A całe leczenie uzależnienia od alkoholu polega na tym, że dana osoba musi pozostać w abstynencji. Nie
wolno jej wypić nawet kropli alkoholu. Celem terapii w uza-
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leżnieniach jest to, aby w ogóle nie pić, zaś przy zaburzeniach
żywienia – aby jeść inaczej. Poza tym nie ma w zaburzeniach
jedzenia mowy o uzależnieniu somatycznym. Natomiast na
pewno podobny jest mechanizm iluzji. Na przykład w anoreksji. Cierpiąca na nią osoba ma takie momenty, zanim dojdzie
do całkowitego zagłodzenia mózgu i pojawienia się psychozy
głodowej, w których poczuwa się do winy. Że rodzice się martwią, że płaczą, że psuje się atmosfera w domu, że musi wyrzucać jedzenie. Ona nie czuje się z tym dobrze. Widzi, że jest jej
zimno, że jest jej słabo, że traci włosy. Są to takie realne sygnały, ale doświadczając jednocześnie pewnych gratyfikacji płynących z niejedzenia, chce nadal to robić. Musi to sobie jednak
jakoś wyjaśnić, więc buduje iluzję o charakterze zaprzeczenia,
znaną z uzależnienia. Usprawiedliwia się podobnie – „ja się po
prostu zdrowo odżywiam”, „jakbym chciała, to w każdej chwili
mogę zacząć jeść”. Mówimy tu również o iluzji kontroli w skrajnej wersji, ponieważ anorektyczka uznaje, że ma kontrolę nad
wszystkim, na zasadzie „moje ciało należy do mnie, jeśli chcę,
w każdej chwili mogę zrobić coś innego, a ono mnie posłucha”.
W przypadku anoreksji czy alkoholizmu często bywa też tak,
że cały system złudzeń tworzy rodzina, podtrzymując się wzajemnie w iluzji. Dla rodziców często bardzo trudne jest przyjęcie do wiadomości, że ich dziecko ma anoreksję. Starają się
więc zniekształcać rzeczywistość, żeby nie widzieć tego tak, jak
jest naprawdę. Uznają, że to jest po prostu kaprys, „napatrzyła
się na modelki i jak jej przykręcimy śrubę, to ona na pewno zacznie jeść”, „po prostu zapędziła się w odchudzaniu”.
>>M.T.: Z czego to wynika? Teoretycznie rodzina jest właśnie
po to, aby być wsparciem.
>>M.W.-B.: Ponieważ przyznanie się do problemu budzi w rodzicach poczucie winy. Może nie byli dobrymi rodzicami? Teraz
zaczyna się od tego odchodzić, ale kilka lat temu wiecznie winne były matki. Bo we wszystkich publikacjach stało, że to właśnie ich wina, że matka nadopiekuńcza czy kontrolująca równa się anoreksja, co jest kompletną bzdurą, bowiem geneza
anoreksji jest wieloczynnikowa i choć rola rodziny jest bardzo
duża, to nie jedyne źródło problemu. Tymczasem do każdego
pacjenta należy podejść indywidualnie. Naturalnie, może okazać się, że matka czy rodzina odegrały kluczową rolę, ale jednocześnie istnieją przypadki, w których nie miały one znaczenia.
Ale jeżeli ktoś przeczytał coś takiego, a potem widzi, że jego

córka ma anoreksję, to żeby nie czuć się winnym, tworzy iluzję,
zaprzecza rzeczywistości, by bardzo długo nie widzieć choroby dziecka.
>>M.T.: Czy o podobnym mechanizmie mówi się w kontekście patologicznych rodzin? Na przykład gdy ojciec molestuje dzieci, a matka, starając się to wyprzeć, powtarza, że ojciec
jest dobry, i tuszuje zaistniałą sytuację?
>>M.W.-B.: To jest już akurat bardziej złożona sprawa, dlatego że to matka ma widoczny problem z relacją, dla której jest
gotowa poświęcić swoje dziecko. Podobnie dzieje się w przypadku anoreksji. Bo przecież matka widzi, że coś się dzieje z jej
dzieckiem, ale uznaje, że musi to być coś kompletnie innego.
Po prostu nie chce tych obiektywnych sygnałów przyjąć do
wiadomości. Wtedy nie są już to tylko przekonania, ale zaczyna się pewne rzeczy zwyczajnie widzieć inaczej, żeby nie dopuścić do świadomości tej choroby. Często rodziny, w których
nawet nie wystąpiło tego typu zaburzenie, tworzą wręcz cały
system iluzji złożonych ze zniekształconych przekonań na swój
temat. Pojawia się wtedy takie przekonanie, że dobra rodzina
to taka, w której w ogóle nie ma problemów. I znowu mamy
to nieszczęsne „albo, albo”. Mówimy wówczas o pewnej formie
iluzji, zwanej „mitem harmonii”, który polega na założeniu, że
nasza rodzina jest idealna. Zniekształcamy wówczas rzeczywistość w taki sposób, aby nie zauważać kłopotów. A co za tym
idzie – nie rozmawiamy o nich. Bo jeśli to uczynimy, przyznamy, że one istnieją.
>>M.T.: Ależ fakt, że o czymś nie mówimy, nie oznacza wcale,
że tego nie czujemy...
>>M.W.-B.: Wręcz przeciwnie. Bowiem tego, o czym nie mówimy, w ogóle nie ma. Jeśli się czegoś nie nazwie, to można swobodnie udawać, że tego nie ma. Zdanie „tak, jestem
alkoholiczką” czy „tak, mam anoreksję” jest pierwszym krokiem w terapii. Trzeba to powiedzieć, bo jest to podstawowa korekta iluzji. W przypadku rodzin, w których pojawił się
„mit harmonii”, terapia trwa bardzo długo. Nawet w sytuacji,
w której już zwyczajnie nie da się nie zauważyć symptomów
danego problemu, trudno jest to zaakceptować. Chodzimy
po różnych lekarzach, bo łatwiej jest nam przyjąć, że jest to
po prostu choroba somatyczna. Do takiej łatwiej się przyznać,
ponieważ ona jakby nie może wynikać z relacji. W takich
przypadkach dochodzi czasami do tragedii, ponieważ cho-
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dzimy od lekarza do lekarza, a tymczasem dziecko może nam
umrzeć. Anoreksja rozkwita. Przecież nikt jej ostatecznie nie
nazwał, więc co z nią robić? Dzięki temu chora osoba może
tkwić w swojej autodestrukcji. Na całe szczęście tego typu
iluzje poddają się korekcie. Nie jest to łatwe, czasem również
trzeba włączyć leki. Niestety jedyną metodą dokonania korekty tego typu złudzeń jest odebranie choremu możliwości
dalszego łudzenia się.
>>M.T.: A jakie niesie to ryzyko? Wspominała Pani, że iluzje są
również źródłem naszego poczucia bezpieczeństwa. A tu nagle ktoś nam je odbiera. Czy to zderzenie z rzeczywistością
nie jest czasem zbyt brutalne?
>>M.W.-B.: W terapii, a zwłaszcza na jej początku, rozmawia się
o tym, jakie płyną zyski z takiego postrzegania siebie. Pojawia
się wtedy pytanie, czy jeśli z tego zrezygnuję, to zostanę zupełnie bez niczego, czy też mogę podobne rzeczy osiągnąć w inny
sposób. Ale będzie to wymagało zmiany we mnie i swoistej odpowiedzialności.
Tak, przyjęcie do świadomości, że mam problem, bywa brutalne. Wówczas niezbędna jest pomoc rodziny. Jeżeli pomimo prób korekty osoba dalej tkwi w swojej iluzji, pojawia się
czasami widmo szpitala. I takie zderzenie z brutalną szpitalną
rzeczywistością zmusza do zaakceptowania faktu, że rzeczywistość jest inna. To tak jak narkoman musi czasem zostać na
ulicy.
>>M.T.: Chyba coraz częściej można się spotkać właśnie z takim stwierdzeniem, że w niektórych sytuacjach konieczne
jest spakowanie walizek i wystawienie ich za drzwi nawet
wtedy, gdy te walizki należą do naszego dziecka.
>>M.W.-B.: Tu znowu mówimy o pewnej iluzji. Z jednej strony wierzymy, że kochający rodzice samą swoją miłością mogą
zmienić dziecko. A jednocześnie zakładamy, że jeśli owych walizek nie spakują, to są złymi rodzicami. A to przecież nieprawda.
>>M.T.: Zafałszowaną wizję świata kształtuje często rodzina.
Jakie jeszcze okoliczności mogą stymulować jej powstawanie?
>>M.W.-B.: Zgubne jest poczucie braku realnego wpływu na
rzeczywistość. Bardzo często zdarza się to właśnie w przypadku anoreksji. Kiedy dzieje się coś naprawdę złego w rodzinie, np. rozwód, czy też zaczynamy dostrzegać jakieś pro-

blemy z własnym ciałem, pojawia się poczucie, że niezależnie
od tego, co chcielibyśmy zrobić, pozostaniemy bezsilni. A to
jest najgorsze, co można poczuć. Bo będąc dzieckiem, co ja
mogę zrobić, żeby rodzice się nie rozstali? Albo kiedy ktoś
mnie wykorzystuje? Mam pójść do sądu? W wieku czternastu
lat? Dzieci zazwyczaj nie wiedzą, jak mają reagować, często
też nikt im nie wierzy. Problem pozostaje wówczas nierozwiązany, a poczucie braku wpływu jest coraz większe, więc tworzymy iluzję kontroli, która automatycznie daje nam poczucie
bezpieczeństwa i ułatwia funkcjonowanie. Wtedy ciało, waga
i jedzenie jest tym, na co mam wpływ. Staje się naszą ucieczką. Z tym, że wciąż jest to problem zastępczy. Ponieważ kiedy nie mogę myśleć już o niczym innym niż kalorie, przestaję
myśleć o tym, co jest dla mnie trudne i czego nie mogę zmienić. Wówczas anoreksja w wynaturzony, patologiczny sposób
pozwala mi przetrwać. I choć jest samobójstwem na raty, czasami – prawie każdy lekarz to potwierdzi – może być również
formą obrony przed czymś jeszcze gorszym. Ponieważ poczucie, że całkowicie zależę od innych osób, prowadzi do bardzo
poważnej depresji. Więc takie złudzenie na ten moment ratuje.
>>M.T.: Co w takim razie mogą zrobić rodzice, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, w której ich dziecko z braku poczucia
realnego wpływu na świat zaczyna uciekać w iluzje?
>>M.W.-B.: Dziecko musi odczuwać, że ma na coś wpływ, chociażby na wybór rajstop. Jeżeli chowa się w rodzinie, w której
oddaje mu się na miarę jego wieku kontrolę nad pewnymi rzeczami, istnieje szansa, że kiedy będzie już większe, nie popadnie we wspominane tu kilkakrotnie skrajności, ale znajdzie ów
złoty środek.
>>M.T.: A czy nie jest również tak, że sama decyzja o podjęciu
terapii jest aktem ogromnej odwagi? Wydaje mi się, że ciągle
jeszcze jesteśmy społeczeństwem, w którym słowo „terapia”
budzi negatywne konotacje.
>>M.W.-B.: Powiedziałabym raczej – desperackiej odwagi! Ludzie pojawiają się zwykle na terapii, gdy mają poczucie, że nie
ma już innej drogi. Choć wielu przychodzi tu również z ambiwalentnym nastawieniem. Musimy rozpoznać nastawienie na
samym początku, ponieważ w przypadku osoby sceptycznej
nawet niewielka poprawa może skutkować zbyt szybkim przerwaniem leczenia.
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>>M.T.:

Czy zgodziłaby się Pani postawić między iluzją
a ucieczką znak równości?
>>M.W.-B.: Przy patologicznej iluzji tak, jak najbardziej.
>>M.T.: Nie oznacza to jednak, że każda iluzja jest formą
ucieczki.

>>M.W.-B.: Nie. Jeżeli to iluzja, która służy przystosowaniu,
a zniekształcenie obrazu rzeczywistości jest minimalne, wtedy
wszystko jest w porządku.

48

cs4 znaczenia 04 v16 do druku.indd 48

2010-10-11 12:57:28

DZIENNIKARSTWO

DZIENNIKARSTWO < ZNACZENIA < 49

cs4 znaczenia 04 v16 do druku.indd 49

2010-10-11 12:57:28

50

cs4 znaczenia 04 v16 do druku.indd 50

2010-10-11 12:57:28

„PADACZKA”
Z Jackiem Hugo-Baderem rozmawia Beata Szady
>>No i na co to bieganie?
>>Co Pan mówi? Mariusz Szczygieł opowiadał, że za Gottlan>>Żeby żyć. Pani wie, jaka jest długość życia dziennikarza? da mógł kupić mieszkanie. Zarobi Pan na tym.
49 lat! To ja już właściwie powinienem nie żyć! Zacząłem bie- >>On kupił za książkę? Nie, proszę Pani. On to mieszkanie kupił
gać z troski o własne życie. Tego odkrycia dokonałem 10 czy
15 lat temu. Mój pierwszy maraton przebiegłem w wieku 40
lat. Napisałem o tym tekst Moja Czomolungma. Ja generalnie
jestem ruchliwy, często mnie nosi i muszę gdzieś pojechać.
Wtedy proponuję redakcji temat wyjazdowy. Po to, żeby się
przemieścić.
>>A to o to chodzi w Pana reportażach! Bo ja się zastanawiałam, czy wyjeżdża Pan, żeby uatrakcyjnić reportaż, czy...
>>Też. Wiele rzeczy się składa na atrakcyjność reportażu. Rzeczywiście reportaż jest fajniejszy, kiedy w nim się coś dzieje, kiedy masz więcej celów wyznaczonych aniżeli ten jeden –
dziennikarski. Dlatego moje teksty są często wyjazdowe.
>>Ale nie są to reportaże podróżnicze. To Pana nie kręci?
>>Nudziarstwo, po prostu nudziarstwo! Nigdy tego nie czytam. Reportaż podróżniczy jest za prosty. Swoją technikę przemieszczania się wykorzystałem również w Białej gorączce.
I wiedziałem, że w podróży wiele będzie można opisać. Wiedziałem też, że te reportaże będą elementem książki. Chociaż
ja zwykle przy pisaniu nie mam takich planów. Nie wiem, co
z tego powstanie.
Ale teraz jest taka tendencja – łączenie reportaży w książkę.
Ale dochodowe to to nie jest. Kto czyta książki?

znacznie wcześniej za pracę w telewizji. Za pieniądze z książki kupiłby co najwyżej kilka metrów kwadratowych. Ja z przyjemnością dementuję tę jego wypowiedź, że za książkę kupił
mieszkanie.
>>Ale to był wywiad w „Pressie”. Mówi się, że reportaż nie jest
dochodowy, a Szczygieł to dementuje.
>>Nie będę z kolegą polemizował, ale jestem innego zdania.
>>Dobrze, to wracamy do tego, że Pan nie pisze tekstu pod
książkę. A może już Pan pisze?
>>Te ostatnie reportaże pisałem pod książkę i z przyjemnością
się to pisało. Już mam kolejny pomysł.
>> Firma?
>>Co Firma?
>>No, to będzie książka o Pana ekipie solidarnościowej.
>>Skąd to Pani wie?
>>Śledzę Pana. Opowiadał Pan o tym w Poznaniu w lutym
2009 roku. Mowa też była, że do końca miesiąca musi Pan
oddać dwa teksty, żeby książka wyszła o czasie. Na pewno
Pan nie zdążył.
>>Wyrobiłem się z jednym tekstem, a drugi nie wszedł do książki. I nawet się cieszę, bo on do niej nie pasował. Ale później katastrofę zrobiłem: przez to, że starałem się zdążyć, zawaliłem
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termin kolejnego reportażu. To miał być tekst na rocznicę Wolnej Polski. Nie dałem rady na 4 czerwca. Poszedł tydzień później. I to był pierwszy reportaż do tej następnej książki o Firmie.
Ten akurat był o Ewie Hołuszko. Uważam go za jeden z moich
życiowych tekstów. Ewa obraziła się na mnie. Mimo że materiał
był dwa razy autoryzowany... Ale od czego zaczęliśmy? Od ruchu. Tak, to jest moja natura. Ja ubóstwiam sport! Moje dzieci
zmusiłem do uprawiania sportu.
>>To znaczy, że nie jest Pan dobrym ojcem, skoro Pan zmusza.
>>Pani rodzice też w dzieciństwie zmuszali Panią do różnych
rzeczy.
>>Kiedy właśnie nie pamiętam takich sytuacji.
>>No, na przykład zmusili Panią do chodzenia do szkoły.
>>Czy ja wiem, czy zmuszali? Samo jakoś tak wyszło, że się
chodziło.
>>Oj, ja w skrócie to powiedziałem. Niech Pani wszystkiego nie
bierze tak dosłownie. Zapisuję dzieci na jakieś zajęcia sportowe, posyłam do szkoły, gdzie sport jest na wysokim poziomie,
wymyślam aktywne wakacje – na przykład rowery. Jak ludzie
mogą zamiast tego chodzić na plażę i leżeć na niej parę godzin?!
>>Nie wiem.
>>Mordęga! Dwa lata temu pojechałem na tego typu wakacje
do Hiszpanii z przyjaciółmi. Oni leżeli na plaży, a ja biegałem.
Muszę się ruszać. Reportaż to jest taka dyscyplina, że trzeba
być w dobrej kondycji. Chodzi się po ludziach, zbiera materiały. Trzeba pojechać tu i tam. Jest się w ciągłym ruchu. Później
przychodzi faza spisywania kaset, no a następnie samego pisania. Potworność! Siadam i piszę. Z reguły wali się jakiś termin.
Wtedy pracuję nawet 18 godzin dziennie. Potrafię tak.
>>Nie wierzę, że można siedzieć 18 godzin i pisać.
>>To jest wbrew naturze, fizjologii, psychologii, wszystkiemu.
Boli kręgosłup, skóra na tyłku, palce od wduszania klawiszy. Ja
bardzo mocno uderzam. Jak piszę, to jakbym grał na fortepianie. Taki jest dźwięk w mieszkaniu. Dzieciaki się ze mnie śmieją. Mówią: Tato, wystarczy leciutko dotknąć, a ty walisz niemiłosiernie.
Tak jest. Bardzo trudno się koncentruję. Musi minąć godzina, żebym wszedł na właściwe tryby. Nie umiem tego opisać.
No i żeby ratować się fizycznie, mniej więcej w południe bie-

gam. Mało kto tak robi. Biega się rano bądź wieczorem. Ja lekko po południu, żeby to wypadało w środku tego potwornego procesu. To jest specjalnie obmyślane. Mój organizm już do
tego przywykł. Psy zjedzą o drugiej, troszkę odpoczną. Potem
ruszamy. Jak fajny trening przeprowadzę, to mi lepiej. I znowu mogę pracować osiem godzin. Bywają tak tragiczne sytuacje, że ja kończę z treningami, bo szkoda mi czasu, tej godziny dziennie.
>>No ale, Panie Jacku, jak to jest, że się zawala te terminy?
Tak dużo pisania?
>>Ciężko mi się pisze. To jest bardzo bolesny proces.
>>Jak tak rozmawiam z reporterami, to nikomu nie idzie łatwo.
>>Tak. Lidka Ostałowska opowiadała mi, że ona może się nawet
wyrzygać z wysiłku. Ja aż tak nie mam, ale ciężko jest. Siedzę
trzy dni i napiszę pół stronniczki.
>>Gorzej niż Kapuściński!
>>Niestety. Dochodzę do pewnego etapu w tekście. Wiem, jak
on będzie wyglądał. Mam to w głowie, teraz tylko wystarczy
przelać go na papier... Ale to jest najtrudniejsze. Zdarza się, że
połowę tekstu napiszę w jeden dzień. Jednak początek zawsze
jest trudny. Potworny wręcz! Do tego jestem ogromny bałaganiarz i często sam specjalnie wprowadzam chaos. Na przykład podczas rozmów z moimi bohaterami. Wtedy łatwiej się
im otworzyć. Ludzie rozmawiają przy jedzeniu, przy kieliszku,
w kawiarni. Nie jest potrzebny porządek. Dziennikarz często
chce to jakoś uporządkować. A czasami to jest taki burdel, że
się nie da. To widać, jak wszystko później spisuję ręcznie. Mam
te karteluszki, z czterdzieści.
>>Spisuje Pan rozmowy ręcznie?
>>Tak, szybciej mi to idzie niż na komputerze.
>>Niemożliwe!
>>Tak, ja bardzo wolno piszę na komputerze. Manualnie nie jestem sprawny. Piszę zaledwie czterema palcami. W sumie dwoma, bo pozostałe służą do wciskania spacji. Jak można małym
palcem wduszać co chwila literę „a”?!
>>Pewnie, że można.
>>Ale co Pani mówi! To jest najgorszy palec w zestawie! I on obsługuje najważniejszą literę! Paranoja! Nonsens! Idiotyzm! No
i spisuję to ręcznie, mam te kartki i myślę: O matko! Przecież ja
tego nie ogarnę! Taki bajzel tam. Dzielę tekst na grupy. Czer-
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wonym długopisem zaznaczam, co jest na jaki temat. Później
tnę te kartki...
>>Czyli pisze Pan na jednej stronie?
>>A jak! Oczywiście! Tylko! Tnę to nożyczkami, wkładam na
kupki i już mam porządek. Fizyczny. Na przykład kupka o pochwie Ewy (tej z tekstu o Firmie). Ona później mi mówi: „Jak ty
to zrobiłeś, że my rozmawialiśmy o pochwie? No przecież to
nie może pójść w tekście!”. Ile może, tyle pójdzie.
>>Ale jak to się dzieje, że ludzie opowiadają Panu o takich
rzeczach?
>>A źle nam się rozmawia?
>>Wręcz przeciwnie.
>>Ja chyba mam talent do rozmawiania z ludźmi.
>>A zna Pan reporterów, którym źle się rozmawia z ludźmi?
>>Myślę, że jakby mnie moja koleżanka Magda Grochowska
przepytywała, to miałaby ze mną problem. Są dwie filozofie
kontaktu z bohaterem. My z Magdą jesteśmy przedstawicielami przeciwnych szkół. Ona mówi mi tak: Zawodowstwo. Konkretna sztywna rozmowa. Żadnych relacji emocjonalnych. Ja
cię pytam, ty odpowiadasz. Mogą być to pytania intymne, ty
odpowiadasz bądź nie, żegnamy się i tyle. A ja muszę zaprzyjaźnić się z człowiekiem, przytulić duchowo do niego. I wtedy ludzie pękają. Podczas wielogodzinnej rozmowy nawet nie
zdają sobie sprawy z tego, o jak intymnych rzeczach mi opowiadają. Ja później to odcedzam, konstruuję tekst i bohaterowie się dziwią, że mi tyle rzeczy powiedzieli.
>>No a jeśli bohaterowie Pana tekstów nie chcą, żeby ten
fragment był w tekście, to co Pan robi? Przekonuje?
>>Często przekonuję, ale nie zawsze się da. Wykreśla się fragment, koniec. Padaczka. To święta wola bohatera, nie mam już
na to żadnego wpływu.
>>Kiedy będzie wydana Firma?
>>Nie mam pojęcia! Ja tylko wykonuję zawód. Nie mam pomysłów wydawniczych, nie myślę o tym, czego oczekuje moja
żona, nie pamiętam, że muszę napisać w tym miesiącu coś
szybkiego, żebyśmy mieli jakieś pieniądze. Ja nie umiem tak
pracować. Nie mogę zacząć myśleć o pieniądzach, bo się skończę. Znam takich, co myśleli i odpadli z dziennikarstwa.
>>Ma Pan w swoim dorobku dwie książki o Rosji.
>>Tak. I pewnie przed moją emeryturą, za 10, 15 lat, wydam kolejną książkę na ten temat. Razem z Białą gorączką i W rajskiej

dolinie wśród zielska (wznowienie w lutym 2010 r.) zawrą moje
całe życie dziennikarskie związane z Rosją.
>>To już Pan wie, że tam wróci?
>>Jasne! Ja całe życie będę opisywać Rosję.
>>A chciałby Pan tam zamieszkać?
>>Nie. Mogę żyć tylko w Polsce, bo to jest mój ukochany kraj.
>>Kocha Pan Polskę?
>>Jezu! Jeszcze jak!
>>Dlaczego?
>>Jest moja. Ja sobie ją sam wywalczyłem. I o tym będzie Firma. O ludziach, którzy sami sobie wywalczyli Polskę. O tym, jak
im się żyje w tej Polsce.
>>Wracając do Polski...
>>...ubóstwiam tutaj ludzi. Czuję się jak ryba w akwarium! Nigdzie się tak dobrze nie czuję, bo to jest moje. Chcę poprawiać
ten kraj i myślę, że moje teksty do tego dążą.
>>O jakim kraju napisał Pan więcej – o Polsce czy Rosji?
>>Oczywiście, że o Polsce. W Rosji spędziłem mniej więcej cztery lata mojego dziennikarskiego życia, to nie jest dużo.
>>No ale Pana książki są o Rosji.
>>Jakoś tak się złożyło, że pojechałem tam, dobrze się poczułem, wyspecjalizowałem się w tym temacie, znam się na tym.
Specjalizacja jest bardzo ważna. Dlatego kiedy pojechałem do
Chin, zrozumiałem, że dziennikarsko nawaliłem.
>>Dlaczego?
>>To, co napisałem, było błahe. Nie jestem z tego zadowolony.
>>Za dużo Pan pedałował, za mało rozmawiał?
>>I odwrotnie. Wszystko nawalało – wymiar turystyczny, sportowy, dziennikarski. Tam trzeba byłoby posiedzieć z rok, żeby
choć trochę pokapować te Chiny.
>>No ale przecież wiedział Pan o tym wcześniej. Że jak się tak
szybko Chiny przejedzie, to się ich nie pozna.
>>W sumie powinienem wiedzieć. Ale wie pani, to jest też pycha człowieka. Uczymy się całe życie.
>>Już by Pan tego nie powtórzył?
>>Nie. Chętnie pojechałbym do jakiegoś państwa rowerem, ale
już nie pisałbym stamtąd. Jeździłbym sobie, patrzył, zbierał materiały. Ja w Chinach miałem jedną dobę na napisanie tekstu!
>>Co jest Pana największym zwycięstwem w tej wyprawie?
>>To, że w ogóle dojechałem. Choć nie mniej ważne jest bycie
w drodze.
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>>Prócz pisania fotografuje Pan. Czy to ułatwia, czy utrudnia
pracę reportera?
>>Utrudnia. To jest praca na cztery ręce.
>>I da się?
>>Często się nie daje. Bardzo trudno jest pogodzić jedno z drugim. Na przykład mam umówione spotkanie na jakąś godzinę,
a ja wiem, że o tej porze kończy mi się światło. Chociażby terminowo nie zawsze to się udaje. Walor jest taki, że nie muszę
tego obgadywać z żadnym fotografem, rozstrzygam wszystko
w mojej głowie. Nie wyobrażam sobie stałej współpracy z jakimś fotografem. Jadę na kilka miesięcy na Syberię i miałbym
wszystko ustalać z innym człowiekiem – gdzie śpimy, gdzie
jemy itd.? Tak się przecież pracuje w zespole. To dla mnie zbyt
bolesne.
>>Lubi Pan jeździć samotnie?
>>Tak.
>>To może w tych Chinach byłoby lepiej, gdyby Pan nie brał
syna.
>>No tak, ale ja nie znam języka, więc tłumacz był niezbędny.
A jak jechał tłumacz, to sobie pomyślałem: Aaaa... To niech jedzie też syn. Poza tym ja szalenie tęsknię za rodziną.
>>Co Pan robi z tą tęsknotą?
>>Czasami jest dół straszny.
>>I można wtedy pracować?
>>Tak, praca pomaga. Pracuję więc wtedy na okrągło. Doby nie
starcza. Nie ma czasu spać, nie ma czasu jeść, nie ma czasu na
nic. Strasznie dużo się pracuje. Ale czasami człowiek przychodzi do tego hotelu. Siądzie, włączy telewizor i wtedy jest cięż-

ko. Daleko. Chociaż uregulowane życie rodzinne bardzo pomaga w pracy reporterskiej. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest
dla mnie najważniejsze. Że mam fajne, poukładane życie rodzinne. Że mam spokojną głowę, nie muszę się martwić o to,
co w domu będzie beze mnie. Nie mam też finansowych problemów. Jadę i całkowicie poświęcam się pracy. Ale nie mogę
narażać mojej rodziny na niepotrzebne troski. Ja muszę spełnić swoje obowiązki. Mam koleżanki reporterki, które odpadły
z tego powodu z zawodu.
>>Co to znaczy?
>>Nie hulało w domu. Rodzina się nie zgadzała na tego typu
pracę. Nie akceptowali tak pożerającego i pochłaniającego
zajęcia. Trzeba umieć rozdzielić czas, emocje, uczucia między
pracą a życiem rodzinnym. Oni ci dają, to i ty musisz dawać.
Musisz pokazać, że zależy ci na twoich bliskich. „Tylko praca jest
dla ciebie ważna!”. Nie, takich rzeczy nie możesz wysłuchiwać,
bo nie będziesz w stanie pracować. A nawet i ja słyszę czasami
takie słowa.
>>I co pan wtedy robi?
>>Staram się poprawić. Biorę na swoje barki więcej tego życia rodzinnego. Pójdę i kupię żarcie dla psów. Bo to jest wielki
wór i żona nie może tego dźwigać. Jednak ja o takich rzeczach
nie pamiętam. Jak ona mi nie przypomni, to ja nie kupię tego
wora. „Nie podołam wszystkiemu” – mówi do mnie. „Staram
się” – odpowiadam. „Nie zawsze widzę, że się starasz”. To bardzo poważne sprawy. Na szczęście się nie awanturujemy. Jak
jest ból, to trochę przycichnie w domu, ale ja się staram później
podlizać. Bo wiem, że to moja wina.
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DROGA
Bartosz Jastrzębski

Urzekające są moskiewskie dworce. Jednak nie za sprawą
swych walorów architektonicznych czy estetycznych. Nic im
w tej materii wprawdzie nie brakuje, godnie wszak prezentują się w dżungli miejskiego interioru. Są to obiekty masywne,
eleganckie i wzniesione w zgodzie z regułami dawnej architektury użytkowej i przy odpowiednim nakładzie środków. Te największe zbudowano jeszcze za czasów carskiego samodzierżawia – ich bryły powstały między 1870 a 1916 rokiem, choć
niektóre z nich później przebudowywano, na czym zdecydowanie najgorzej wyszedł Dworzec Kurski, „wzbogacony” o dość
paskudny hol. Zatem w chaosie architektonicznym Moskwy,
w którym bez widocznego planu splatają się wszelkie odmiany
socrealizmu (od stalinowskiego klasycyzującego socimperializmu po ubóstwo i niedbałość konstrukcji z lat osiemdziesiątych), resztki carskiego pompatycznego gigantyzmu (obficie
czerpiącego z wzorów głównie włoskich i niemieckich) i ultranowoczesne obiekty rodem z Manhattanu, stanowią ostoję praktycznego, lecz szykownego umiaru. Nie z tej przyczyny
wszakże kuszą one i uwodzą. Ich urok bowiem to czar bezkresnych przestrzeni, które obiecują. Któż nie zna dyskretnej woni
niezmierzonego dystansu snującej się wokół niknących w oddali kolejowych szlaków? Któż nie pamięta, jeszcze z dzieciństwa, stalowej nitki biegnącej wprost w linię zawsze niedościgłego horyzontu? Jak nie wspominać z nostalgią, przynajmniej
czasami, choćby w gorące letnie dni, tego łagodnego, cierpliwego zaproszenia do włóczęgi, zachęty pachnącej smolnymi
belkami i żarem betonowych peronów? Jakże nie ulec porywom wyobraźni, która każe dopowiadać zawiłe historie do zamyślonych, nieobecnych twarzy oczekujących spotkania z dalą
podróżnych? Ponadto, w coraz to bardziej ściśniętym i zagęszczonym świecie, bezmiar – to, co nieogarnialne ludzkim przemysłem, a przez to niepodległe – smakuje coraz lepiej, kusi
niewidzialnością i niedostępnością, które są wytchnieniem dla

uciekiniera z codzienności, pielgrzyma dopiero szukającego
swej wiary. Peregrynacja ma być bowiem lekiem na powszedniość, na pustą i bezkształtną pospolitość dni, na szary nalot,
który te dni wciąż od nowa pokrywa, a równocześnie drogą do
inności, do innego siebie, który gdzieś w bezkresie, w ostatecznym oddaleniu, w ciągłym byciu-w-drodze ma odnaleźć swój
prawdziwy, wewnętrzny, choć kiedyś opuszczony dom.
Rosja ten bezmiar oferuje, ona w nim żyje i nim oddycha.
Jego anonse i forpoczty widoczne są wszędzie. Pozostaje on
nieusuwalnym tłem wyłaniającym się z rozkładów jazdy, rozmów, spojrzeń, pochylonych sylwetek i pogodzonych z losem,
zmęczonych westchnień. Bezkres to bodaj jedyne dobro, którego w tym kraju nigdy nie brakowało, które od zarania było
jego czarnym chlebem, nawet wówczas, gdy jakiegokolwiek
innego chleba niepodobna było już znaleźć. Przestrzeń będąca przedmiotem dumy, ziemia, bezlitośnie eksploatowana
i drążona w głąb, pozostająca jednak obiektem nabożnej czci:
„Sakralizacja ziemi i jej personifikacja nie jest zjawiskiem wyłącznie rosyjskim – powiada o tym Afanasjew. – Nasza specyfika polega na tym, że w ciągu całej historii Rosji ziemia nie
została odczarowana i owa sakralność utrwaliła się w panujących po dziś dzień formach władania nią. Do dziś ludzie trwają w przekonaniu, że ziemia nie jest przedmiotem własności.
Nie może należeć do nikogo, powinna pozostać podstawową (pierwotną) i niepodzielną własnością wszystkich, tak jak
powietrze, woda i słońce”1. Zawsze więc, dla każdego – i na
wszystko – było tu miejsce: był bowiem las, który można bez
końca przemierzać, w nim zaś grzyby, owoce i zwierzęta; rzeki liczne, zasobne w wodę, nienazwane nawet, lecz pełne ryb;
przyjazne doliny i łagodne stoki, stworzone jakby dla bogatych
kartoflisk – jeśli chłód nie zezwalał na łany zboża. Proste, cen-
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J. Afanasjew, Groźna Rosja, przeł. M. Kotowska, Warszawa 2005, s. 25.
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ne, choć darmo otrzymywane, niewyczerpane, lecz wciąż słodkie dary Ziemi-Matki. Miejsca na niej starczało dla wszystkich,
a można je było też, to konkretne, w każdej chwili porzucić –
jeśli w duszy coś szarpało, jeśli ludzie lub władza dokuczyli –
i iść dalej, dalej, bo Rosja się przecież właściwie nie kończy... Ale
przestrzeń ta to także ciężki los, przekleństwo i fatum, za sprawą których ludzie gubili się, tracili się z oczu, ginęli bez śladu,
mimo nawoływań i rozpaczliwego wzajemnego poszukiwania. Bezmiar rozłączał kochanków, rozrywał rodziny i przyjaciół, bywał grobem nadziei, zapomnieniem i zatarciem wszelkich śladów – kresem pamięci lub jej kompulsywnym, chorym
wypaczeniem. Niedosięgła dal: bezgłośny i anonimowy koniec
tej drobiny, jaką jest pojedynczy, konkretny człowiek. Utrata
zwierciadeł innych twarzy, jakichkolwiek przebłysków ludzkiego świata. Pochłonięcie przez mrok lasu, bądź stepowy piach,
jakichkolwiek sensów – nieunikniona atrofia semiosfery wśród
niemej pustki bezludzia. Zanik wszelkiego imienia, wszelkiego
w ogóle znaku. Cmentarz człowieczeństwa, złamanego i zdeptanego przez ponure i zabójcze systemy. W bezmiar ów zsyłano pod przymusem i dobrowolnie weń uciekano. Nie brakowało też takich, którzy za wszelką cenę usiłowali się zeń wyrwać.
Jedni znajdywali tam Boga i życie, inni Pustkę i śmierć. Jedni
pracowali i umierali od pracy, drudzy pili i umierali od wódki.
Jedni zamyślali tam rewolucje i przełomy, a inni tam właśnie
usiłowali się przed nimi schronić. Wszyscy zaś – jednako w nim
zatopieni, bez reszty i bez amnestii, w ciągłym wędrowaniu. „Te
wielkie przemieszczenia ludności – wskazuje autor Groźnej Rosji – wyrażały nie tylko dążenie do lepszego zarobku, chęć polepszenia bytu, zademonstrowania własnej wartości, by z powodzeniem utrwalać relacje z innymi. W owym nieustającym
rosyjskim ruchu dostrzegamy również niemal wrodzony nawyk ludzi do życia w biegu, w stanie ucieczki, poszukiwania
drogi”2. I dodaje: „osiedla wiejskie wzdłuż Wołgi i na wielu innych terenach Rosji wciąż jeszcze z powodu swego prymitywizmu, braku elementarnych wygód, robią wrażenie – zwłaszcza
na podróżnikach z Zachodu – tymczasowych, nieplanowanych
obozowisk koczowników, gotowych dziś lub jutro opuścić
swoje tylko co zagrzane miejsce, aby przenieść się na nowe”3.
Wydaje się więc, iż tkwi głęboko w rosyjskim ludzie niebłaha
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Ibidem, s. 31.
Ibidem, s. 27.

metafizyczna intuicja, że oto włóczęga, nomadyzm lepiej pasują do ontologicznego statusu człowieka, wrzuconego przecież w przemijanie i fundamentalną nietrwałość, niż kłamliwe
zasiedzenie. To ostatnie łudzi nas bowiem urokliwą iluzją stałości, niezmienności, wiecznego trwania i kumulowania owoców
naszej pracy, wtopienia się w pejzaż, stania się jego częścią jak
drzewa i strumienie. Tymczasem nic, żaden wysiłek ni najcięższa praca, nie przełamuje alienacji i tymczasowości człowieka
w tym świecie, jego nieszczęsnej, wymuszonej ptasiej ruchliwości. Przestrzenny bezkres dobitnie to uzmysławia. A przyczółkami bezmiaru i początkiem drogi – jak wspomniano – są
zawsze dworce.
Jest ich w Moskwie kilka. Już samym swym układem sugerują podróż, nie są bowiem ze sobą nawzajem połączone (jedynie wtórnie, metrem): otwierają się tylko na zewnątrz, poza
ludną i gwarną stolicę, ku polom i brzozowym lasom, ku betonowym miastom przycupniętym w tajdze, wśród stepów lub
nad brzegami wielkich rzek. Ku miastom dalekim i egzotycznym, ku lodowatej tundrze i rozpalonym pustyniom Azji Centralnej. Nitki żelaznych dróg, ramiona zaborczych miejskich
kałamarnic, biegną ku wioskom, siołom i posiołkom, które są
niczym garstki zabawkowych miniaturek rzuconych bezładnie
na ogrom nizin i pozostawionych własnemu losowi przez znudzonych, nieobecnych już olbrzymów: małe drewniane chatki,
anarchicznie poprzechylane każda w inną stronę, przytulone
do siebie, ściśnięte na mikroskopijnych uczastkach niczym gromadka wystraszonych kobiet. Trakty, jak ramiona róży wiatrów,
rozbiegają się z metropolii we wszystkie strony świata: Dworzec Białoruski (niegdyś zwany Smoleńskim) wywozi na południowy zachód, ku Mińskowi i Warszawie, Kijowski zaprasza na
południe do Czerniowiec, Kiszyniowa i Odessy, i dalej do Belgradu i Sofii. Wspomaga go, zorientowany na Donieck i Krym,
Dworzec Kurski. Kazański zaś (barokowy na ruską modłę, z iglicą stylizowaną na kremlowską wieżę) jest bramą na południowy wschód: na tablicy odjazdów pojawia się tedy Biszkek, Karaganda, Taszkient i Barnauł. Leningradzki natomiast i Ryski
biorą na siebie zachód i północny zachód – od Rygi po Murmańsk, nie wyłączając rzecz jasna miasta Piotrowego. Cóż za
zawrót głowy, jakiż geograficzny karnawał! Ileż obietnic i pokus! Każdy obieżyświat i włóczykij zastygnie tu oczarowany
i zahipnotyzowany bezlikiem możliwości. I to wszystko kole-
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ją! Żadne tam lotniska z setką piszczących bramek i tłumem
ponurych, podejrzliwych służbistów, żadne samoloty, latające
diabelstwo, ciasne, klaustrofobiczne, sztuczne, składające poddańczy hołd tyranii czasu, a nadto jawnie kłamliwe odnośnie
do odległości, jaką się przebywa. Kolej inną wszak ma naturę,
inną istotę i rytm: szanuje miejsca, które przemierza, bo pozwala je poczuć, zapatrzeć się w nie w niespiesznej, uwolnionej
od lgnięcia zadumie. Pozwala przeżyć pokonywany dystans
i doświadczyć go w sobie jako własnej, intymnej drogi przez
świat. Przykrawa czas do własnego rytmu, wkłada mu kiełzno
w wiecznie zdyszany pysk, uczy go cierpliwości. W powolnym
stukocie każdy słyszy melodię własnych myśli, w mijanych pejzażach zaś widzi odbicia własnych nastrojów.
Jest wszakże jeszcze jeden moskiewski dworzec, najbardziej chyba fascynujący: Dworzec Jarosławski. Ten bowiem zaprasza na wschód: od okrytej ponurą sławą górniczej Workuty na północy, po Astanę i Samarkandę na południu. Stąd też
ruszają na Syberię i Daleki Wschód składy słynnej kolei transsyberyjskiej, długiej na 9 300 kilometrów, najdłuższej na świecie. Z Jarosławskiego dotrzemy też (dzięki egzotycznym odnogom Transsibu: liniom transmongolskiej i transmandżurskiej)
do Ułan Bator i do Pekinu. Kurs do tego ostatniego stanowi najdłuższe znowu połączenie kolejowe świata i wynosi bez mała
12 000 km – osiem stref czasowych. Oto właśnie bezkres, z którym przychodzi się w Rosji zmierzyć i który wciąga jak wir, jak
przepaść: z Jarosławskiego do Władywostoku jest dalej niż do
Nowego Jorku, jest dokładnie tyle, ile z Warszawy do Kapsztadu bądź Singapuru. Daleko.
Na Jarosławskim mrowie ludzi – najróżniejszych zresztą
nacji i typów. Prócz Rosjan Kirgizi, Uzbecy, Tadżycy, Turkmeńcy, Czuwasze i Czerkiesi, Tatarzy i Kazachowie, typy kaukaskie,
kałmuckie i tureckie oraz, rzecz jasna, najosobliwiej mieszane. W każdym razie ciemnowłose i skośnookie, lekko skośnookie. Takie są także ludy syberyjskie: Buriaci, Chakasi, Jakuci –
by wymienić tylko te największe. Zdaje się, że cała centralna
Azja, Syberia i Daleki Wschód tu przyjeżdżają: w poszukiwaniu
lepszego życia, do pracy, w interesach bądź do rodzin lub bez
konkretnego celu, po prostu dlatego, że życie tam, gdzie dotąd przebiegało, z różnych przyczyn stało się niemożliwe. Zatem by przemóc, lub raczej przebłagać, srogi i bezduszny los.
Zaś piętnastomilionowa metropolia każdego przyjmie, każde-

go wchłonie w swe pulsujące wnętrze, jeśli tylko gotów jest
przystać na surowe zasady przetrwania w Mieście-Bez-Końca.
Stoją przeto migranci w niewielkich grupkach, w skórzanych
wytartych kurtkach i czarnych obcisłych czapkach, przestępując z nogi na nogę i stawiając kołnierze przy podmuchach
zimnego wiatru. Czasem proponują swym zdezorientowanym
jeszcze podróżą rodakom obowiązkowe zameldowanie w super atrakcyjnej cenie. Kręcą się wokół wszechobecnych sklepików z piwem i zakąską czy budek z kebabem, z których wionie swojski, apetyczny zapach grillowanych łakoci i pierożków
z mięsem, serem bądź kapustą, a w których sprzedawcy także
nader często rysy mają naznaczone Orientem. Rozmawiają ściszonymi głosami we własnych językach, milknąc zupełnie, gdy
wolnym krokiem mijają ich milicjanci. Niekiedy zagadują tych
swoich ziomków, którzy zintegrowali się już z systemem i wykonują w okołodworcowych obszarach prace jak najbardziej
legalne – opanowali zaś oni bez reszty dziedzinę robót sprzątająco-porządkowych. Wszyscy oni zdają się mieć jednak swój
świat i swoje sprawy, które załatwiają między sobą i obcym
nic do nich. Z dala od domu trzeba trzymać się razem – to odwieczna zasada emigrantów, pozwalająca im przetrwać w nowym, niepojętym świecie.
Krom Azjatów oczywiście także Rosjanie. Z walizami i charakterystycznymi torbami. Zorganizowani, spokojni, cierpliwi,
zaopatrzeni na podróż jak należy, bo nie pierwszyzna to dla
nich. To w końcu ich świat i ich przestrzenie – widzą je więc
w pomniejszeniu, jak na ogół postrzegamy to, co swojskie. Nieraz już przebywali rozległe, monotonne, usypiające niezmiennością niziny. Nauczyli się je przepędzać we śnie, w zamyśleniu,
w rozmowach o domu. Wschód, Syberia – nie są dla nich egzotyczne. Mimo odległości i geograficznych podziałów pejzaż
właściwie się nie zmienia, co pogłębia jeszcze odczucie jego
nieskończoności. Według Gumilowa to jeden z powodów, dla
których stosunkowo łatwo i szybko Rosjanie ogarnęli azjatycki świat: „posuwając się w głąb Syberii, Rosjanie nie wyszli poza
granice krajobrazu, do jakiego przywykli – dolin rzecznych. Dokładnie tak samo jak żyli nad brzegami Dniepru, Oki i Wołgi,
zaczęli żyć nad brzegami Obu, Jeniseju, Angary i wielu innych
syberyjskich rzek”4. Wiedzą już tedy owi peregrynanci, co się
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sprawdza i które z oferowanych w dworcowych delikatesach
towarów typu „instant” warte są żądanych za nie rubli. Wiedzą,
jaki dres będzie najwygodniejszy do pociągu i jakie posiłki najłatwiej tam przyrządzać, czego zaś żadną miarą nie zabierać,
bo się na pewno nie przyda, a będzie zawadzać. Nie są zamożni, lecz nie są też nędzarzami. Zresztą w ogóle nie widać nędzy
w Moskwie, nie więcej w każdym razie niż w innych wielkich
miastach Europy. Wyniosła się więc chyba ona poza końcowe stacje metra, rozsiadła się na przedmieściach i tam szlocha, klnie i rozrabia, bo trudno uwierzyć, by po prostu zniknęła. Gdzieś musi się gnieździć i tłoczyć, niszcząca, lepka i brudna
niczym plama toksycznej ropy, musiały się gdzieś przyczaić miliony zdesperowanych azjatyckich i wewnątrzruskich migrantów oraz na pół strawione, wyplute poza zasięg spojrzenia,
społeczne odpady metabolizmu systemowego. Tam bowiem,
gdzie jest kapiące bogactwo, gdzie pawim krokiem przechadza się bizantyjski przepych, istnieje zawsze też świat ludzkich
odpowiedników ryb głębinowych, żyjących resztkami spadającymi z lepszych, świetlistych sfer. I – podobnie jak owe ryby –
ludzie ci mają blade, chude ciała i oczy wytrzeszczone w poszukiwaniu najskromniejszej zdobyczy. W każdym jednak razie
bieda ta nie rzuca się w oczy na dworcu. Ludzie tu w każdym
wieku, choć przeważają chyba nieco starsi, lecz nie brak także
studentów, a nawet i młodszych uczniaków. Najsłabiej reprezentowane jest bodaj pokolenie trzydziestolatków, pokolenie
„rosyjskich tygrysów”. To bowiem najpewniej robi pieniądze
i podbija świat, miast włóczyć się na krańce swej rozległej ojczyzny. Stąd też łatwiej podpatrzeć jego przedstawicieli w rozlicznych moskiewskich restauracjach bądź czarnych lexusach
niż na plastikowych krzesełkach dworcowych poczekalni. Celem tych podróżnych najczęściej wizyta u rodziny, praca, czasem trafi się jakiś wojak zmierzający do odległej jednostki lub
właśnie z powrotem, na przepustkę do dalekiego domu.
Główny gmach obrósł – tak jak kiedyś i w Polsce bywało –
siecią sklepików, budek i pawilonów. Jest tu mała i zupełnie
najmniejsza gastronomia, liczne mini-delikatesy, są stoiska
odzieżowe i, szczególnie często, sklepiki z damską bielizną.
Pończoszki, rajstopy, przezroczyste koszulki i zwiewne półhalki, koronkowe staniki i gorsety, minimalistyczne figi i majteczki wręcz wysypują się z mikroskopijnych stoisk. Dominują
kroje i style raczej gorące, niekojarzące się z surową, mroźną

krainą, przez wiele miesięcy smaganą wszędobylskim północno-wschodnim wichrem. (Bieliznę jednak Rosjanie – Rosjanki? – kochają: w jednym tylko przejściu podziemnym, przy
metropolitalnej stacji Kitaj Gorod, przybytków z dessousami
naliczyłem sześć – a nie był to przypadek odosobniony). Obok
bielizny kwiaciarnie – kolejna prawdziwa namiętność ludu ruskiego, wiele mówiąca o jego romantycznej, skłonnej do marzycielstwa naturze. A nadto stragany z komórkami, stoiska
z płytami CD, nasączające dansowymi rytmami całą okolicę, no
i oczywiście kramy z różnościami, gdzie znaleźć można rozmaitą, dość chaotycznie zestawioną, towarową drobnicę. Większość tego handlu jest całodobowa, nie wyłączając kwiaciarni.
Wszędzie kręcą się taksówkarze (o czym informują tabliczki noszone na piersiach) i przekonują, iż ich pojazd i oni sami to najlepszy gwarant logistycznego, a wbrew nader sugestywnym
pozorom – także finansowego sukcesu. Tu i ówdzie ktoś sączy
z puszki piwo lub ożywczego 10-procentowego drinka, bo nie
ma jak dotąd w ojczyźnie Wysockiego przykrych zakazów w tej
kwestii. Jest spokój – o żadnych burdach czy łobuzerstwie na
wokzale nie może być mowy. W tym ogromnym państwie kolej to dziedzina strategiczna, a nitka syberyjska już zwłaszcza:
to najważniejszy szlak lądowy na Daleki Wschód, obsługujący 30% całego rosyjskiego eksportu. Mimo głębokiego kryzysu nawet w latach dziewięćdziesiątych kontynuowano dzieło
jej elektryfikacji, co też udało się szczęśliwie zakończyć w roku
2002. Nie dziwi tedy zauważalna obecność rozmaitych i trudnych do odróżnienia dla przybysza służb mundurowych: milicji, wojska, OMON-u, oddziałów ochrony kolei... Trudno sobie
choćby wyobrazić, by ktoś wszczął tu awanturę czy bójkę. Nawet zbłąkany pijaczek, choć tolerancja dla smakoszy narodowego trunku jest w Rosji duża, musi się gęsto i elokwentnie
tłumaczyć oraz obiecać, że będzie trzymał fason, a jakby co,
to sobie pójdzie... W dworcowym hallu jest także kaplica. Starą
tę tradycję restytuuje się z wolna, w miarę powstawania z popiołów historycznej pożogi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
Nie widać wielu wiernych. Jednakże ikoniczny Chrystus z okrągłymi świdrującymi oczyma, rozszerzonymi kosmiczną wizją
upadku i zbawienia, znowu baczy na dworcowe foyer, a zapewne niejeden pasażer przechowuje w pole płaszcza jedną
z tych miniaturowych, wzmocnionych metalem podróżnych
ikonek.
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Ogólnie jest zwyczajnie, normalnie – świat biegnie swoimi
torami, migają cyklicznie nazwy na świetlnych tablicach rozkładów, ludzie pogrążeni są w swych prywatnych światach.
Ruch podróżnych, tradycyjnie, sprawia wrażenie chaotycznego, mrówczo rozbieganego we wszystkie strony, choć zapewne każdy mierzy tu w określony cel. Prawdziwe zaś życie, jak
zawsze, ukryte jest poza zasięgiem wzroku, tli się w głębi ludzkich istnień, rozsiadło się w myślach i przenikających je uczuciach, niewidoczne, otulone kurtkami, czapami i szalikami, aby
nie wymknęło się nagle ze środka, jak to bywa z kruchym, delikatnym ciepłem ciał.
Prószy lekki, marcowy śnieg. Płatki zapalają się w światłach
latarni, ich opadłe już smugi wirują i wiją się po zmrożonym asfalcie. Ze skąpo oświetlonych, ascetycznych peronów ludzie
wciskają się z wolna do srebrzyście połyskujących cielsk wagonów. Konduktorki w długich, granatowych szynelach sprawdzają bilety pewnymi, mechanicznymi gestami. Składy Transsibu odjeżdżają zazwyczaj wieczorem, by można było od razu
przytulić się i odpłynąć w objęcia gościnnego snu. Wyruszam
jednym z nich. Do Krasnojarska: trzy tysiące rubli, 4 100 kilometrów, 60 godzin jazdy, cztery strefy czasowe. Daleko, choć to
ledwie niecała połowa drogi nad Pacyfik.
***
Zrazu plackarta nie robi dobrego wrażenia, nie budzi też przyjemnych skojarzeń. Jakkolwiek osobliwie by to brzmiało: coś
jakby luksusowy wagon bydlęcy. Pierwsze impresje to klaustrofobiczne napięcie, odrzut i chęć ucieczki. Za dużo ludzi, za
gęsto, za ciepło – pokładowy termometr pokazuje 26 stopni.
Nie ma tu przedziałów, w całym wagonie pasażerowie ulokowani są na dwóch poziomach, po obu stronach, przejście zaś
bardzo wąskie, ledwie przezeń przechodzą co większe toboły.
Nad górnymi pryczami komory na bagaże, komory takie także pod dolnymi leżankami. Prowadnice kręcą się po gospodarsku, rozdają poszewki i dociskają wystające torby, worki, walizy
i plecaki, dopytują, czy każdy znalazł swoje miejsce, czy upchał
dobytek. Pasażerowie moszczą się, kokoszą, przeciskają, nie
ma gdzie stać i nie ma za bardzo gdzie usiąść – zdatna ewentualnie do tego dolna kanapa jest bowiem czyimś łóżkiem, na
którym ów ktoś posłał już sobie pościel. Jakże mu się tam ładować? Wszędzie wystają ręce, nogi i głowy, podróżni przy-

gotowują sobie posłania, przebierają się w dresy i podomki,
wyciągają kapcie, szeleszczą torbami wypakowując lub przepakowując prowiant, rozgaszczają się niczym w przeludnionym, robotniczym kontenerze. Puszczają ostatnie esemeski,
dzwonią: „tak, ja już w pociągu, zaraz odjeżdżam, później przedzwonię...”. Zapomnieć można o najskromniejszej choćby przestrzeni prywatności. Trudno też sobie wyobrazić wielodniową
podróż w tych warunkach. Trzeba co rychło gramolić się na
swoją pryczę, by nie przeszkadzać innym, rozsądnie planować
ruchy i działania, by nie kręcić się w tę i nazad wzmagając ścisk
i przedstartowy rozgardiasz. Położyć się i zastygnąć w bezruchu – najlepiej zrobić właśnie to, tym bardziej że nic innego
właściwie uczynić niepodobna.
Po chwili jednak wszystko się zaczyna uspokajać, a też i lepiej zgoła prezentować. Oto okazuje się, że ludzie są grzeczni
i uprzejmi – nie słychać zniecierpliwionych głosów, sprzeczek,
kłótni czy tym bardziej pokrzykiwań, że ktoś coś komuś... Rytuały moszczenia się przebiegają bardzo sprawnie – wyraźnie
wyćwiczone – dzięki czemu nie bardzo są dokuczliwe i szybko
się kończą. Pasażerowie przyjaźnie się do siebie zwracają i pomagają nawzajem – zwłaszcza kobietom i osobom starszym.
Nic dziwnego: niektórzy z nich spędzą tu, na tej minimalnej
przestrzeni, dziewięć dni. Muszą więc wiedzieć, jak się zachowywać, by nie prowokować konfliktów i kłótni. Nie ma tedy
przepychanek, pretensji czy chamstwa. Wyobraźmy sobie bowiem, jak by to było: posprzeczać się ze współpasażerem, żeby
później musieć patrzeć przez tydzień na jego facjatę z odległości pół metra, przez tydzień mieć go tuż obok i słuchać jego
głosu... Byłoby to nie do zniesienia.
Tymczasem, gdy wszyscy zajmują już swoje miejsca, nie jest
nawet tak źle – tłok się rozprasza, gwar cichnie. W sumie jest
ciepło, czysto, jest świeża pościel i wrzątek na herbatę w samowarze. Pasażerów upchano w wagonie wprawdzie wielu, ale
dziesiątki lat doświadczenia nauczyły kolejowych konstruktorów i inżynierów, co jeszcze można, a czego już nie. Uspokoiło
się, skład rusza z charakterystycznym, miłym, lekkim szarpnięciem, światła kolejowych bocznic wdzierają się przez okna, badają swymi ruchomymi snopami wnętrze podróżnej kapsuły.
Można już ochłonąć, rozeznać się w sytuacji, zlustrować uważnie każdy najmniejszy szczegół otoczenia. Jak zwykle w życiu:
próbować zorientować się, gdzie i wśród kogo się właściwie
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jest. Można się więc oddać pierwszemu etapowi pociągowego podpatrywania, humanistycznego, nienatarczywego podglądactwa, które każe wnioskować o wnętrzu z naskórka zewnętrzności. Zawsze niemal chybiona to metoda, lecz wciąż
kompulsywnie podejmowana od nowa... Oto więc na dole
dwie starsze kobiety, pomiędzy którymi wnet zaczyna szemrać
strumyk cichej, miękkiej rozmowy istot doświadczonych skomplikowanym życiem; obok ojciec z nastoletnim synem, bez
wątpienia kaukaskiego pochodzenia. Podobni do siebie: ciemnowłosi, niscy, krępi, o cofniętych czołach, gęstych zbiegających się brwiach, zarośniętych przedramionach i knykciach.
Ci nie rozmawiają wcale, czasem rzucając tylko do siebie pojedyncze słowa. Gdzieś z boku trzy gimnazjalistki w szortach i Tshirtach, przysiadają na pryczy, szybko znajdują wspólny język,
plotkując zawzięcie i czytając sobie nawzajem esemesy. Jedna
wyraźnie ładniejsza od pozostałych i wszystkie są tego świadome. Z drugiej zaś strony brać studencka, dwoje dziewcząt,
trzech chłopców, także szybko się zapoznają, są żarciki i śmiechy i pytania: a skąd? A dokąd? Po jakimś czasie brzęka nawet
szkło, jest toaścik, jest wesoło...
Noc coraz głębsza. Ktoś ucisza, grzecznie, ale stanowczo,
rozochoconych żaków. Przygasają światła, słychać pierwsze
chrapnięcia i oniryczne westchnienia. Senne, rytmiczne oddechy zastępują milknące rozmowy. Ludzie – śpiąc – powracają
do niewinności. Robi się cicho, samowładnie króluje już kolejowy stukot. Trzeba spać, trzeba śnić.
Dopiero rano wszystko można zbadać dokładnie. Jestem typem porannym, wtedy właśnie, wypiwszy mocną kawę, w myślowym przyspieszeniu, osiągam największą jasność widzenia
– przynajmniej wierzę, że tak jest, że to rzeczywiście jasność.
Wtedy mogę się podjąć zebrania w sensowną całość rozsypanych elementów każdej w zasadzie układanki, tylko wtedy wierzę, że to możliwe, i tylko wówczas chce mi się to robić. Widać
też w końcu, co za oknem, można zawiesić wzrok na przesuwającej się miarowo scenerii, wypuścić myśli hen, na błonia, nich
hasają wolne w poszukiwaniu pożywnego, intelligibilnego pokarmu. W całej bowiem specyfice i nostalgicznej krasie prezentują się rosyjskie landszafty, zapraszają, by zagubić w nich spojrzenie i duszę.
Przedwiośnie. Kontynentalne przedwiośnie, czyli w sumie
jeszcze zima. W ażurowym, wagonowym przedsionku, gdzie

można palić papierosy, czuć wyraźnie, że powietrze jest ostre,
mroźne i suche. Niebo słabuje – ogromne, lecz blade i apatyczne, zmęczone jakby zbyt długim przeglądaniem się w śnieżnej pustce. Słońce oświetla monotonne równiny matowym,
niedającym cienia światłem. Chwilami pobłyskuje nieśmiało, wzbudzany przez pęd pociągu, lodowy pył. Połacie lasów,
mieszanych, brzozowo-świerkowych, przeplatają się z ogromnymi, bezleśnymi pustaciami. Spod zmrożonego, sfalowanego niczym łachy piasku na plaży, śniegu wystają ubiegłoroczne
zdrewniałe badyle. Nie są to pola i nie są to pastwiska. I to już
od dawna. „Spójrz – powie później Iwan, towarzysz podróży,
wpatrując się w krajobraz – cała Rosja to ugory. Nikt nie uprawia ziemi, nie sadzą nawet kartoszki, wszystko niemal sprowadzone z Izraela, z Maroka. Nie umieją, nie mają pieniędzy na
sprzęt. To przez kolektywizację... Nawet na Ukrainie jest już lepiej, bo tam silniejsza tradycja i prywatne działki były większe...
A zobacz lasy: chorują, gniją, marnieją w oczach, bo nie mają
gospodarza, bo lasów przecież u nas dużo, nie trzeba dbać...
Byłem w Niemczech i w Polsce i widziałem piękne lasy: równiutko, jak pod sznurek sadzone, zdrowe, ani gałązka po ziemi
się nie poniewiera, drewno wywiezione, gałęziówka pozbierana... a u nas, w Rosji, eh...”. Okcydentalista Iwan, emerytowany
inżynier górnictwa nafty, z trudem znosi tutejsze porządki, nie
znajduje upodobania w świecie, w którym mało co widać pracę ludzkich rąk.
Osad niewiele, choć mniej więcej do Kazania pojawiają się
dość regularnie: przysypane śniegiem po parapety, parterowe,
drewniane domki, oblepione szopkami na opał jak młodszym,
chromym i brzydkim, lecz przylepnym rodzeństwem. Dachy
kryte eternitem, na ścianach resztki najpopularniejszego, błękitnego barwnika, uderza brak większych drzew oraz zabudowań typowo gospodarskich. Czasem góruje nad siołem czarna,
zardzewiała, obwieszona soplami wieża ciśnień. Krajobrazu nie
ożywia kopuła najskromniejszej bodaj cerkiewki. Niekiedy pojawiają się natomiast ruiny starych, sowieckich zakładów przemysłowych, fabryk wielkiej płyty na przykład, łatwych do zidentyfikowania ze względu na charakterystyczne suwnicowe
dźwigi. Nierzadko zobaczyć można długie, parterowe budowle
kołchozowych świniarni i obór. Wszystko to się wali – opuszczone. Na białych drogach – inaczej niż w miastach – dominują
rodzime łady, wołgi i moskwicze nie najmłodszych roczników.
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Ale nawet i tych nie ma zbyt wiele. Na stacjach zapatuleni ludzie czekają na lokalne elektryczki, przeważają przy tym kobiety. Za pracą trzeba wyjechać – tutaj jej na pewno nie ma.
Samowolne, bure psy harcują wśród hałd odgarniętego na pobocza śniegu.
To jednak tylko punkty, ledwie przerywniki w jednostajnym
pejzażu. Raczej podkreślają odczucie pustki, niż je rozpraszają. Uzmysławiają bezradność ludzkiego drobiazgu: chatki są
maleńkie, smużki kominowego dymu wątłe, a postacie kruche i pochylone – ciemne kropki na białym tle. Poznać tu można płonność ludzkich zamysłów, politycznych i gospodarczych
przedsięwzięć: niewiele wyszło z industrializacji prowincji...
Brakło potencjału ludzkiego. I nic dziwnego. Zda się i miliarda Chińczyków by nie starczyło, by obrobić, zagospodarować
te ziemie należycie, choć gdyby to zrobić, wyżywiłyby one
chyba świat cały. Mimo iż zwożono w głąb Rosji ludy z połowy Europy, mimo iż wyciskano z zesłańców, więźniów i przymusowych zasiedleńców ostatnie poty i krople życia, a niesieni rewolucyjnym entuzjazmem przodownicy wykonywali
setki procent normy – nie udało się. Zbyt duże były straty w ludziach, jakie ponieśli Rosjanie w XX wieku na skutek Rewolucji,
światowych wojen, głodu, chaosu, a nade wszystko własnych
bratobójczych represji. Wyniszczali sami siebie planowo, systematycznie (co opisano wielokroć w literaturze obozowej),
ale też spontanicznie, z kaprysu, z bezmyślności. Wasilij Grossman, kreśląc sylwetkę jednego ze swych bohaterów, Nowikowa, powiada o tym: „Przez całe swoje żołnierskie życie wiedział
dobrze, kiedy należy bać się dowódcy: utrata sprzętu, awaria
czołgu, zignorowane wzgórze czy rozwidlenie dróg. Nie spotkał się natomiast z przypadkiem, żeby po walce dowódca jakoś bardzo przejął się dużymi stratami w sile żywej. Niekiedy
nawet dowódca posyłał ludzi pod kule, żeby uniknąć gniewu
przełożonych i potem móc rozkładać ręce: nic nie mogłem zrobić, straciłem połowę ludzi, ale nie zdołałem zająć wyznaczonej rubieży... Siła żywa, siła żywa. Kilkakrotnie był świadkiem,
jak pędzono siłę żywą pod ogień nawet nie dlatego, że taki był
rozkaz, czy też po to, by odciążyć inną jednostkę, ale z czystej
fantazji...”5. Zapomniał najwyraźniej sowiecki aparat o roztropnej wstrzemięźliwości swojego carskiego poprzednika: karę
śmierci zniesiono w Rosji pod koniec XVII wieku – wyjątkiem

były najcięższe przestępstwa polityczne. Zsyłano co najwyżej
coraz to dalej na wschód tak, iż niektórzy lądowali w końcu
nad Morzem Ochockim albo na Kamczatce – jak choćby śmiały
awanturnik Beniowski. Wiedzieli bowiem dobrze ówcześni sędziowie i urzędnicy, iż na wagę złota są każde zdolne do pracy
ręce, że bez tych rąk niepodobna zagospodarować i utrzymać
niezmierzonych terytoriów. Czy to więc przestępca, czy jeniec
– jego siła na marne pójść nie może. Słuszną tę – choć rzadko kiedy w słusznej sprawie stosowaną – postawę zamieniono
w czasach stalinowskich na inną: „Ludzi mamy dużo, a sprzętu
mało. Człowiek nie samolot, nie czołg – zrobić go może każdy głupi”6. Pod koniec XX wieku przyszedł kres systemu i jego
obozów, za nim otchłanny kryzys, skutkiem zaś jego: więcej
migracji, więcej wódki... I jeszcze mniej ludzi.
Transsib zatrzymuje się rzadko i tylko na chwilę. Jedynie na
większych stacjach, w miastach. Zatem raz na pięć, sześć godzin, czasem jeszcze rzadziej. Wszystkie dworce po drodze są
wyremontowane: mają zmienione dachy, odnowione elewacje
zawsze w groszkowym kolorze. Na stacjach ludzie sprzedają suszone i wędzone ryby nanizane przez skrzela na pałąki drutów.
Zakuski. Dworcowi handlarze oferują różne drobiazgi: zabawne figurki, kieliszki, pluszowe i plastikowe zabawki, szklane kulki, szaliki, czapki i skórzane, szerokie pasy mające chronić nerki
przed zawianiem. Także łakocie – nieco tańsze niż w dworcowych budkach. I podróżni kupują – przez kwadrans ruch jak na
małym targowisku. Każdy chce zawieźć, tam gdzie jedzie, jakiś
podarek... Handlarze zaś zarabiają na skromny chleb. Podróżni
chętnie się wietrzą na postojach, zgadują, palą papierosy, kręcą się po peronie, by rozprostować kości, żartują z konduktorkami, nie dają się zagnać do wagonów zimnemu wiatrowi. Lepiej postać chwile na dworcu, nim na powrót ogarnie ciepłe,
kołyszące wnętrze...
A dworce – jak się rzekło – zacne. Widać od razu, że obiekty
strategiczne. Zresztą cała syberyjska kolej od samego początku za taką była uważana, jako taka była pomyślana i dlatego
ją stworzono. Jej powstanie i funkcjonowanie odzwierciedla
najważniejsze momenty rosyjskiej historii końca XIX i XX wieku. W jeszcze większym stopniu wpływała zaś na losy mieszkańców Syberii i Dalekiego Wschodu. Pomysł, by spiąć żelazną nicią Imperium, pojawił się w latach sześćdziesiątych XIX

>>

>>
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W. Grossman, Życie i los, przeł. J. Czech, Warszawa 2009, s. 514.
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Ibidem, s. 518.
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wieku i łączy się nierozerwalnie z postacią hrabiego Mikołaja Murawiowa. Człowiek ten, nie w ciemię bity przedsiębiorca, energiczny i rzutki administrator i polityk, zostaje w roku
1848 gubernatorem Syberii i od razu przystępuje do realizacji
swej naczelnej idei: przyłączenia do Rosji Kraju Nadamurskiego. Traktat Nerczyński z 1689 roku i traktat z Kiachty z 1728 nie
regulowały ostatecznie przebiegu granicy nad dolnym Amurem – przynajmniej zdaniem Rosjan, bo Chińczycy zdawali się
zakładać, iż rzeka pozostaje wieczystą granicą: prawy brzeg
chiński, lewy – rosyjski. Ale Chiny słabowały, a słaby, jak wiadomo, nie ma racji. W 1839 roku poczyna się bowiem ponura
historia „opiumowych wojen”, w których Chiny – bezwładny olbrzym – otrzymywały co raz gorzką nauczkę w kwestii przeciwstawiania się brytyjskim i francuskim zamysłom handlowym
– nawet jeśli dotyczyły one narkotyków. Zbombardowano Kanton, pozbawiono możliwości obronnych Pekin – chińska państwowość, i tak niemocna, zawisła na włosku... Wiedział o tym
wszystkim doskonale Murawiow. Nie musiał również długo
zjednywać dla sprawy cara Mikołaja I. W 1849 roku wyrusza
ekspedycja mająca zbadać ujście Amuru, choć w dokumentach
zapisano również, iż ma ona na celu zabezpieczenie tych terenów przed ewentualną inwazją angielską bądź japońską. Rok
później powstaje Pietrowsk – pierwszy rosyjski punkt oparcia nad dolnym Amurem. W roku 1854 pojawia się na Amurze
pierwsza ekspedycja wojskowa, rok później następna i kolejna... Jak grzyby po deszczu wyrastają rosyjskie forty, a Murawiow przedsiębierze energiczną akcję zasiedleńczą: zwalnia
część katorżników i osadza ich na pozyskanych ziemiach na
prawach wolnych osadników. Gdy ci wysyłają błagalne petycje
o kobiety, których im najbardziej brak, pomysłowy gubernator nakazuje wyłapać odpowiednią ilość syberyjskich dam lekkich obyczajów i wysyła je nowo osiadłym, mało tego, zmusza
konserwatywny prawosławny kler, by pobłogosławił powstałe
w ten sposób związki. Gdy wybucha druga, a zaraz potem trzecia wojna opiumowa, przychodzi czas na finalizację podboju:
w 1860 podpisany zostaje Traktat Pekiński, w którym osłabione
Chiny oddają Rosji cały Kraj Nadamurski wraz z Krajem Ussuryjskim, aż po Pacyfik. Hrabia dopiął swego.
Wróćmy jednak do kolei. Pomysł jej utworzenia to także
idea Murawiowa, oczywista zresztą: skoro już zdobyto Daleki Wschód, to trzeba go skomunikować z resztą kraju, by złą-

czył się z nim na stałe i mógł przynosić obfite zyski. Odpowiednie badania zleca on przeto jeszcze przed zawarciem
traktatów z Chinami, jednak nawet on nie jest w stanie pozyskać koniecznych środków. Do pomysłu przekonują się kupcy
angielscy i amerykańscy, Murawiow zaś – korzystając ze swej
pozycji – stara się przepychać projekty w ministerstwie, lecz
wszystko bezskutecznie: „pomysł przedwczesny” – odpowiada
niezmiennie rząd. Później pojawiają się projekty inżyniera Racheta, w 1868 szczegółowe plany sporządza wysłannik carski
Bogdanowicz, konkurują zaś z nim projekty kupca Lubimowa.
Ostatecznie jednak trzeba było czekać jeszcze 30 lat, by budowa w końcu ruszyła – Murawiow tej chwili już nie doczekał.
W 1889 roku rozpoczynają się prace nad jej pierwszym odcinkiem, z Jekaterynburga do Tiumania, dwa lata później, w marcu, zapada ostateczna decyzja o realizacji całej trasy, w maju
zaś, we Władywostoku, wkopany zostaje kamień węgielny. Całość miała zostać oddana do użytku w 1903 roku.
Budowę rozpoczęto z dwóch stron jednocześnie – oba odcinki miały się spotkać w syberyjskim interiorze. Zrazu prace się ślimaczą. Zbyt mało ludzi, trudny teren, brak narzędzi
i materiałów, zła koordynacja – odwieczne problemy gigantycznych przedsięwzięć. Tu najbardziej dokucza jednak niedobór siły roboczej, mimo iż inwestorzy ściągają kogo się da:
żołnierzy, Kozaków, zesłańców, katorżników, wolnych najemnych robotników. Na Dalekim Wschodzie werbuje się Chińczyków, Koreańczyków i Buriatów. Pierwsze lata były jednak
fatalne: przy budowie pracowało 10 tysięcy ludzi – o wiele
za mało, jak wnet pokazało doświadczenie. Dopiero od roku
1895, gdy zatrudnienie wzrosło do przeszło 90 tysięcy, prace
uzyskały odpowiednie tempo. A roboty te były iście mordercze: jedynymi właściwie narzędziami były kilof, łopata, siekiera i taczka. Przy użyciu tych sprzętów przerąbywano się przez
przedwieczną tajgę, budowano mosty i nasypy. Rokrocznie
budowano ok. 650 km trasy. Te sześćset kilometrów oznaczało ułożenie milionów podkładów, blisko miliona ton szyn,
przerzucenie średnio 100 milionów metrów sześciennych ziemi i wielu kilometrów mostów nad wielkimi syberyjskimi rzekami. A wszystko to w nieludzkich wręcz warunkach przyrodniczych i klimatycznych: mrozy dochodzące zimą do minus 50
stopni, trzydziestostopniowe upały latem, roztopy powodujące, iż cały obszar zmieniał się na długie tygodnie w grząskie,
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gliniaste bagno, choroby i infekcje, w końcu nieskończone roje
komarów i meszek, które zamieniały ludzkie twarze w krwawe, spuchnięte maski... Oto więc największa inwestycja w dziejach Rosji: kosztorys Transsibu opiewał dokładnie na 350 210
482 ówczesne ruble – faktyczny koszt realizacji przekroczył miliard. W preliminarzu nie uwzględniono bowiem kosztów przyspieszonego zasiedlania, dodatkowych badań topograficznych
i geologicznych, utworzenia przedsiębiorstw pomocniczych,
pogłębiania rzek, budowy bocznic i dodatkowych linii koniecznych do dostarczania materiałów. A także oczywiście nadużyć
i marnotrawstwa. Komunistyczna wierchuszka podjęła wprawdzie jeszcze później próbę przedsięwzięcia mającego przyćmić
swym rozmachem budowę Transsibu: chodziło mianowicie
o projekt kolei arktycznej, mającej biec lodowymi pustyniami
nad brzegiem Morza Arktycznego. Jednak po ułożeniu 60 kilometrów torów, co pochłonęło życie stu tysięcy więźniów, z pomysłu zrezygnowano.
Budowa głównej linii zostaje zakończona w 1905 roku, jednak prace dodatkowe (bocznice, węzły, infrastruktura) trwają
jeszcze do 1916. A zatem do przedednia Rewolucji. W nadchodzącym okresie linia stanie się milczącym świadkiem, a na ogół
też głównym uczestnikiem wszystkich najważniejszych wydarzeń. Albowiem podstawowy zrąb rewolucyjnych mas Syberii
stanowić będą robotnicy kolejowi, posiadanie zaś kontroli nad
linią będzie oczywistym znakiem władzy nad zauralskimi krainami.
Po obaleniu caratu w marcu 1917 roku we wszystkich miastach-stacjach Syberii narasta chaos i ferment. Kotłują się
i przemagają nawzajem wszystkie kontestacyjne ruchy polityczne i rewolucyjne: mienszewicy, bolszewicy, lewicowi i prawicowi eserowcy, socjaldemokraci wraz z rozlicznymi swymi
odłamami. Za Uralem bolszewicy stanowili mniejszość: jedynie
w Krasnojarsku zdecydowanie dominowali, znajdując mocne
oparcie w pracownikach warsztatów kolejowych. Warto wspomnieć, iż jedną z głównych postaci tamtejszej organizacji był
Polak, Franciszek Wróblewski, redaktor „Prawdy Syberyjskiej”
a potem „Robotnika Krasnojarska” – prospekt na cześć tej ostatniej gazety do dziś stanowi najdłuższą arterię nadjenisejskiej
metropolii. I to Krasnojarsk właśnie był pierwszym syberyjskim
ośrodkiem, w którym zwyciężyła władza radziecka. W innych
– jak choćby w Tomsku – początkowo przewagę mieli obłast-

nicy, separatyści syberyjscy wysuwający niepodległościowe
hasło „Syberia dla Sybiraków”. Na czele ich stał Grzegorz Potanin, sprawny organizator, skutecznie zrazu rywalizujący z bolszewikami w tworzeniu nowego aparatu władzy. Udało mu
się nawet doprowadzić do zwołania syberyjskiej Dumy, która
w styczniu 1918 roku powołała Tymczasowy Rząd Autonomicznej Syberii. Rząd ów jednak, pod naciskiem Czerwonej Gwardii,
musiał uchodzić coraz to bardziej na wschód: najpierw do Czyty, a w końcu do Charbina już na terytorium Mandżurii. Był to
jednak dopiero początek kłopotów zauralskich bolszewików;
najpoważniejsze zagrożenia – jak to zwykle z nimi bywa – pojawiły się z zupełnie nieoczekiwanej strony.
Oto bowiem, na skutek wojennej zawieruchy, znalazło się
w Rosji blisko 200 tysięcy czeskich i słowackich jeńców – głównie przymusowo wcielonych żołnierzy armii austro-węgierskiej. Spośród tej grupy utworzono pięćdziesięciotysięczny,
sprawny i dobrze wyszkolony korpus, który na mocy porozumień z władzą bolszewicką miał zostać ewakuowany z Rosji. Rzecz dziwna: mimo iż oddział stacjonował na Ukrainie –
do domu miał więc niedaleko – trasa ewakuacji miała wieść
szlakiem kolei syberyjskiej do Władywostoku, stamtąd zaś
do Francji. I niewiele zaiste brakowało, by wyznaczenie owej
niestandardowej trasy skończyło się klęską wielkiej Rewolucji. Czechosłowacy bowiem, zgodnie z umową, przemieszczać się zaczęli wzdłuż kolei na wschód. Jednak rząd sowiecki, popadający w coraz większe kłopoty i spodziewający się
obcej interwencji, wydał w marcu 1918 roku rozkaz rozbrojenia korpusu, parę tygodni później zaś zakazał dalszego marszu na wschód. Tego spragnionym ciepła domowych pieleszy
czeskim wojakom było za dużo: w maju w Maryńsku i Nowomikołajewsku dochodzi do pierwszych starć z bolszewikami.
Rozsierdzeni Czechosłowacy, rozsiani na całej niemal długości
Transsibu, błyskawicznie opanowują całą linię. Na skutek tych
właśnie walk, w przerażeniu obrotem sprawy, bolszewicy mordują w Jekaterynburgu (oczywiście też stacji transsyberyjskiej)
ostatniego cara Rosji, Mikołaja II, wraz z całą rodziną. Do korpusu przyłączają się natomiast wszyscy niezadowoleni z nowych, radzieckich porządków: najróżniejszego autoramentu
kontrrewolucjoniści i białogwardziści, zesłańcy i jeńcy. Miasta
padają jedno za drugim, najdłużej trzyma się Omsk, ale i on zostaje zdobyty 7 czerwca. Pod koniec lata władza sowiecka na
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Syberii zostaje całkowicie zlikwidowana. Rozwścieczeni Szwejkowie roznieśli rewolucję w pył, obrócili czerwone zamysły
w białą perzynę. Równocześnie na Dalekim Wschodzie lądują,
w sile przeszło 70 tysięcy, wojska interwencyjne, mające uwolnić czechosłowacki korpus, który – jak wspomniano – uwolnił
się wcześniej już sam.
W zaistniałej sytuacji wznowiono obrady Dumy syberyjskiej:
znów pojawiła się szansa na niepodległą, niebolszewicką Syberię, zwłaszcza że zrazu pomysł poparli Czesi i Słowacy – tych
zaś nikt nie śmiał już lekceważyć. Ostatecznie jednak władzę
przejął utworzony przez białogwardzistów rząd w Omsku.
W listopadzie zaś rząd ów, na tajnej naradzie, która odbyła się
w wagonie Transsibu, przekazał władzę Aleksandrowi Kołczakowi, który przyjmuje tytuł wielkorządcy Rosji. Czesi i Słowacy zachowują neutralność. I tu rozpoczyna się historia wielkiego zrywu antysowieckiego, którego nie zamierzam dalej
referować – sprawa to bowiem złożona, mnie natomiast bardziej interesuje los magistrali i naszych zagubionych na Syberii południowych braci. Dość przypomnieć, że Kołczak organizuje 300-tysięczną armię i rusza z nią na zachód, by połączyć
się z generałem Denikinem. Po początkowych sukcesach Kołczak zostaje zepchnięty z powrotem za Ural. Porażka na zachodzie aktywuje zaś czerwoną partyzantkę na dalekim zapleczu. I znów prym wiedzie kolejowy Krasnojarsk i gubernia
jenisejska. Biali, wiedząc, że kluczem do utrzymania Syberii
jest utrzymanie magistrali kolejowej, wyznaczają do jej ochrony skutecznych, lecz coraz to bardziej zmęczonych i znękanych
dookolną zawieruchą Czechów i Słowaków. Dodatkowo ma ich
wzmocnić 5 Dywizja Strzelców Polskich pod dowództwem Waleriana Czumy – tego samego, który będzie kierował obroną
Warszawy we wrześniu 1939. Im gorzej wiodło się Kołczakowi,
tym oczywistsza była konieczność utrzymania kolei jako jedynej drogi ewakuacji, teraz już nieuniknionej: po utracie Omska
rząd Białych przenosi się do Irkucka. Odwrót przebiega jednak chaotycznie: linia zapchana jest składami pełnymi uchodźców i uciekinierów próbujących dostać się do Władywostoku
– ostatniego wciąż otwartego okna na świat. Najwięcej jednak
wagonów zajęli Czesi i Słowacy, w ostatnich eszelonach zaś –
Polacy. „Na samym końcu tej olbrzymiej kawalkady pociągów
– powiada autor Historii Syberii – jechała 5 dywizja polska. Na
każdej stacji trwała zacięta walka o każde miejsce w wagonie,

o pierwszeństwo przejazdu. Na jednej stacji, między dwoma
generałami, Mietkowskim i Golicynem, miała miejsce formalna
potyczka o pierwszeństwo przejazdu. Jeden generał zajął dworzec, drugi zaś stację rozrządową i przez cały dzień pociągi stały unieruchomione”7. Osłaniający ten bezładny odwrót oddział
polski wdaje się w walkę z liczebniejszą Armią Czerwoną i zostaje rozbity: generał Czuma trafia do więzienia w Krasnojarsku. Zaniepokojeni takim obrotem sprawy Czesi, marzący już
tylko o ucieczce z Syberii, decydują się internować Kołczaka
i wydać go bolszewikom w zamian za gwarancję swobodnego przejścia na wschód. Tak też się stało. Biały generał, pojmany w styczniu 1919, miesiąc później zostaje rozstrzelany przez
bolszewików. Czesi wzniecili kontrrewolucję na Syberii, a następnie sprzedali ją za swą wolność i powrót do domu. Mijają
oni tedy Irkuck, nie ingerując w wybuchłe tam właśnie powstanie (podobnie jak francuski interwencyjny generał Janin, który
wstrzymał się od walki w obawie o los swojej luksusowej salonki), i nieniepokojeni wkraczają na obszary zajęte przez wojska interwentów. Stamtąd zaś docierają bezpiecznie do Władywostoku. Tak kończy się historia korpusu czechosłowackiego,
któremu mieszkańcy współczesnego Krasnojarska postanowili
wystawić pomnik z oszczędnym, niewnikającym w historyczne
oceny napisem: „Pamięci korpusu czechosłowackiego. 1918-1920”.
***
Tak oto kolej transsyberyjska przewija się po raz pierwszy, choć
nie ostatni, w dziejach Rosji i Syberii. Rozmyślam o tym niespiesznie wsłuchany w miarowy stukot, przemierzając tę samą
co historyczni bohaterowie trasę, widząc te same co oni pejzaże – od tego czasu nie zmieniły się bowiem o jotę. Jak wówczas: im dalej od Moskwy, tym kraina staje się bardziej pusta.
Wiosek coraz mniej, mieszane lasy ustępują zbiorowiskom
wyłącznie już brzozowym. Bezlistne korony, białe, cętkowane pnie wynurzają się ze śnieżnego, bezkresnego morza. Las
niewysoki, lecz gęsty, wzrok gubi się i płata figle – tak jak wtedy, gdy wpatrywać się w trójwymiarowy obraz – próbując znaleźć dla siebie oparcie w nieskończonych szeregach nakrapianych masztów. W tej hipnotycznej monotonii umysł – nawykły
do zmian – także traci jakiekolwiek punkty odniesienia. Sko-
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Z. Łukawski, Historia Syberii, Wrocław 1981, s. 316.
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ro nie ma zmian, również czas zaczyna płynąć inaczej – zwalnia, niemal zatrzymuje się – bo pozbawiony zostaje swej miary, którą jest następująca po sobie odmienność wrażeń. Jeśli
nie patrzeć na zegarek, niepodobna określić, ile czasu upłynęło: godzina? dwie? więcej? Te zatopione w zgęstniałym, zsiadłym czasie pustkowia rodzą ambiwalentne emocje: z jednej
strony pojawia się uczucie uwolnienia, udanej ucieczki z zatłoczonego, przygniecionego ciężarem własnych spraw świata, z tej duszącej gęstwiny układów, relacji, ludzkich spojrzeń,
oczekiwań i pytań, z tej wciągającej magmy powinności i przymusów. W znękanych zwojach i komórkach umysłu rodzi się
ozdrowieńcza myśl: jest gdzie się schować na tym świecie! Jest
gdzie uciec przed wszystkim, lepka sieć człowieczego mrowia
nie pokryła jeszcze szczelnie wszystkich przestrzeni, nie zainfekowała wszystkich nisz i zakątków tej planety. Wyjdź, wysiądź
właśnie tu z pociągu i idź przed siebie prosto w las, a znikniesz,
znajdziesz się poza czyimkolwiek zasięgiem, zapomną o tobie ludzie i każda władza, nigdy cię nie znajdą, nikt cię nie odszuka, rozpłyniesz się w śnieżnym, krystalicznym przestworzu
i nie poczujesz więcej bólu... Będziesz w końcu sam, naprawdę
sam, bez tych wszystkich patroszących wnętrze relacji z innymi, które i tak nigdy nie przekraczają zaczarowanej granicy niezrozumienia i obcości, a niepokoją i ranią... Zgubisz tu w końcu
własną przeszłość, zamgli się ona, straci kontury i panowanie
nad tobą, stanie się niewyraźna i słaba, pozbawiona substancji
i znaczenia, nim nareszcie całkiem pochłonie ją niebo i śnieg.
Projektowana przyszłość najpierw struchleje, zastygnie z braku
pokarmu, by potem zacząć się rozsypywać jak domki z piasku,
gdy ujdzie z nich lepiszcze wilgoci. Zostanie tylko puste, proste
teraz, lekkie i pojemne, niechcące niczego i nieznające stron,
opróżnione z treści, lecz napełnione czystym istnieniem...
Z drugiej jednak strony te same równiny przyprawiają o głęboki metafizyczny lęk: pustka wabi, lecz przeraża równocześnie, bo przynosi taką myśl: gdziekolwiek się położysz, będzie
tak, jakbyś leżał u siebie w pokoju – siebie bowiem i cały swój
świat zabierzesz zawsze ze sobą, dokądkolwiek się udasz. Nie
uciekniesz, nie ma pustych miejsc, jeśli ty w nich jesteś. Tu zostaniesz po prostu sam na sam ze swym wnętrzem, nie będzie
żadnej mediacji, żadnego dającego chwilową ulgę rozproszenia w inności, żadnych zwierciadeł, które pozwoliłyby ci pamiętać swą twarz. Umrze płonna, lecz tląca się wciąż nadzieja na

bratnią duszę, umrzesz ty sam z pragnienia ludzkiego głosu,
zapachu, dotyku, akceptacji, w której znajdujesz rację istnienia
– bez niej nikt nie może żyć. Umrzesz z braku życiodajnych soków, z braku miłości, marzeń, zmian, dzięki którym nie rozpadasz się toczony przez duchowe odleżyny. Samotność nie jest
słodka, samotność cię udusi, rozerwie twą duszę jak zmurszałą płachtę, o którą nikt nie zadbał. Popadniesz w szaleństwo,
wytrzeszczając oczy w poszukiwaniu kogoś bliskiego. Ostatnią rzeczą, którą będziesz czuł, będzie bezbrzeżny lęk przed
otchłanią, przed nicością w tobie i poza tobą. To pustkowie to
śmierć, ono służy do umierania...
W doznaniu bezkresu przeplata się więc światło i ciemność,
przemagają się przeciwstawne bieguny duszy ludzkiej wraz
z ich pragnieniami i lękami. Rodzą się, a właściwie tylko odsłaniają, swoiste napięcie i metafizyczna niepewność co do tego,
kim się jest i dokąd się zmierza. Umysł, który zabrnął w swych
zwiadach za daleko, powraca przeto – by odzyskać spokój i poczucie swojskości – do tego, co tu i teraz, do dzielących przez
chwilę ten sam los podróżnych. Do ludzi.
A podróżni śpią i śnią. W tym pociągu się śpi, jak w szpitalu,
czy raczej sanatorium, po szesnaście, siedemnaście godzin na
dobę. Atmosfera jest skrajnie leniwa, momenty ożywienia pasażerów nieliczne. Monotonię przerywa pani z obsługi, pchająca przed sobą wózek ze spożywczą drobnicą: „Pierożki świeże,
soki, chipsy, piwo... Pierożki, piwo...”. Podnoszą się ciężko co niektórzy, by kupić jakiś drobiazg: a to papierosy, a to czekoladę
i zapaść na powrót w sanatoryjny letarg. Prowadnica o miłej,
ciepłej twarzy, zdradzającej azjatyckie pochodzenie, odkurza
i sprząta wagon, zagadując niekiedy przyjaźnie. Ktoś, szurając kapciami, idzie po wrzątek do samowaru, by później sączyć
herbatę lub kawę, wpatrując się w polno-brzozowy bezmiar,
wpatrując się w swoje myśli odbite w tym bezmiarze. Inni zaś
spoglądają się w ekrany swych komórek, laptopów, audiobooków, iphonów, ipodów i tego typu urządzeń, w których młodzi Rosjanie znajdują wyraźne upodobanie. Zżyta już grupka
studentów ogląda film na laptopie, gimnazjalistki grają w karty, pani z dolnej pryczy czyta broszury dotyczące pszczół. Później opowiadać będzie swojej sąsiadce, że właściwie dobry
miód załatwia wszystko: i choroby, i przygnębienie, i alkoholizm, i odtruwa zanieczyszczony organizm, i chroni geny przed
korupcją... Zaś milczący niezłomnie Kaukazi po swojemu: oj-
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ciec drzemie, a syn, z górnego legowiska, bawi się kosmykiem
jego rzadkich już włosów, muska jego czoło, ucho... Zaskakujący przejaw czułości u tych zamkniętych w sobie ludzi o surowych, nieprzystępnych obliczach. Po chwili siłują się na ręce
z ledwo widocznymi półuśmiechami – lecz wszystko w całkowitym milczeniu... Białe lodowe słońce wciąż zakrada się do
wagonu.
Lubię pociągi, bo tu w końcu, siłą rzeczy, ludzie przestają się
spieszyć, zatrzymują się, mają zadumane spojrzenia. W pewnym stopniu dotyczy to także poczekalni czy wszelkich kolejek – tam jednak atmosfera jest niespokojna, zbyt nabrzmiała
czekaniem. W pociągu zaś, chcąc nie chcąc, jeśli nie śpią, muszą oni medytować nad życiem i jego sprawami z niezbędnego dystansu, bo przecież działać tu w żaden sposób nie mogą,
niczego nie załatwią, niczego nie przyspieszą. Są też daleko od
domu. Muszą tedy zawiesić codzienną krzątaninę, która jest
dobra tylko o tyle, iż pozwala nie myśleć, pozwala rozpuścić
się w rutynowych, powtarzalnych czynnościach – sprawach do
załatwienia. Tu zaś można, czy raczej trzeba, wrócić do siebie,
do tego, co czasem niezauważalne jest w miarowym potoku
dni, czemu nie można poświęcić wystarczającej uwagi i czasu
– czemu, w niejasnej obawie, nie chcemy udzielić tej uwagi –
dlatego fermentuje to i puchnie pod powierzchnią, by eksplodować w końcu niczym wulkan – gwałtownie i niespodziewanie.
I znowuż stacja. Miasto. Z perspektywy kolei rosyjskie miasta są do siebie podobne, bliźniacze wręcz: groszkowe dworce,
a w tle, mniejsze lub większe, bloki z wielkiej płyty, niekiedy, te
mniejsze, z białej cegły. Przy torach ciągi zawalonych śniegiem
garaży. Pejzaż architektoniczny jest ubogi: rosyjskie, a zwłaszcza syberyjskie miasta były w przeważającej mierze drewniane,
z drewna budowano nawet kamienice. Domy murowane były
znacznie rzadsze. Tak było aż do czasów realizacji wielkiego
projektu modernizacji i industrializacji. Wówczas, począwszy
od lat trzydziestych, zaczęto wznosić bloki – zrazu „stalinówki”,
później „chruszczówki”. Tradycyjna zabudowa zmurszała i rozsypała się, częściowo spłonęła (wielkie pożary regularnie nawiedzały syberyjskie miasta) lub została wyburzona. Nieliczne
murowane domy i kamienice, jako symbole przeszłej epoki pozbawione renowacji i remontów, także w dużej mierze uległy
zniszczeniu. Nowa zabudowa z założenia zaś już miała być jed-

norodna, podkreślać tym samym homogeniczność, integralność i społeczną równość nowego państwa. I tak też się stało:
centralny plac, na nim pomnik Lenina, masywne budynki administracji i rządu, długie, przecinające się prostopadle ulice,
wkoło centrum rozległe osiedla. Niekiedy zachowana uliczka
lub dwie ze starej zabudowy. Tak to wygląda. Spośród 115 rosyjskich miast określonych jako historyczne na Syberii znajdują
się tylko dwa: Irkuck i Jenisejsk... Dlatego trudno je na pierwszy
rzut oka odróżnić od siebie, tak jak trudno wywnioskować cokolwiek z krajobrazu. Trzeba podpisów do obrazów za oknem.
Wtedy dopiero wiadomo, że oto, na przykład, rozpościera się
tam Czuwaszja zamieszkana do dziś przez potomków Bułgarów przybyłych tam ponad tysiąc lat temu, by przemieszać się
z mieszkającymi tu podówczas fińskimi plemionami i stworzyć
państewko – Bułgarię Nadwołżańską. Posługują się owi Czuwasze niezwykłym językiem: wyobraźmy sobie bowiem język będący – w pewnym uproszczeniu – mieszaniną tureckiego z fińskim... a taką właśnie jest ich mowa. Po jakimś czasie
wjeżdżamy na tereny Republiki Maryjskiej, zwanej Mari El, zamieszkanej przez Maryjczyków, ongiś zwanych Czeremisami,
używających wciąż języka ugrofińskiego z grupy nadwołżańskich, słynnych stąd, że najdłużej i najuporczywiej trwali przy
pogaństwie i swym kulcie przodków. Dalej Republika Mordowia, zamieszkana przez krewniaków Czeremisów, potem Baszkiria, Udurmucja, kraje ludów tatarskich... Mija się Arzamas,
w którego nieodległym klonie zwanym Arzamas-16 zbudowano pod kierownictwem Sacharowa pierwszą radziecką bombę
atomową – po jakimś czasie on sam trafił w te okolice na zesłanie. Nic z tego jednak nie jest na pierwszy rzut oka widoczne.
Historia ukryła się w podglebiu łąk, lasów i betonowych osiedli. Od Okręgu Wołżańskiego-Wiatskiego rozpoczyna się kraina łagrów, ich śladów także nie widać, można tylko przeczytać,
że w tym okręgu były ich dziesiątki, a w następnym związkowym kraju już setki... Tu umarł ten, tu inny... Łagry – największy
problem rosyjskiej historii, polityki i kultury, przyschnięty, acz
wciąż wyczuwalny wrzód na ciele rosyjskiego społeczeństwa,
skupiający, jak w soczewce, wszystkie jego udręki. Wszechobecny w literaturze i wszelkiej poważnej refleksji nad tym krajem, a jednak jakby wyciszony, przemilczany, zbyt wstydliwy
i bolesny, by go pamiętać i o nim mówić. A przecież nie tak zamierzchły to świat: w Mordowii 16 obozów istniało do lat dzie-
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więćdziesiątych XX wieku. Nieopodal Permu, jeszcze w 1985
roku, umiera w obozie – zamęczony, prowadzący ostatnią, protestacyjną głodówkę – Wasyl Stus, ukraiński poeta, wielki niepokorny, który większość swego wyroku przesiedział w jednoosobowej izolatce bądź w karcerze, mimo iż począł już wiać
wiatr zmian. Przed jednym ze swych wcześniejszych zesłań pisał on do kobiety:
Nie pamiętam, nie wiem, pojęcia nie mam,
czy umarłem, czy żyję, czy żywcem umieram,
bo odegrzmiało, odkwitło, oddźwięczało wszystko wokoło.
Tylko dotąd pachną twoje dłonie smutne,
dotąd pachną wargi, takie gorzkie są, że aż słone.
I życie zatracone przefruwa jak ptaszysko spłoszone...8
(przeł. W. Woroszylski)

Pojawia się tedy swoiste napięcie pomiędzy oddalonym, lecz
nadal głębokim i widocznym, cieniem historii a tymi swojskimi,
łagodnymi na ogół twarzami, które cię otaczają. Spoza owej teraźniejszej normalności, zwykłości ludzkiego funkcjonowania
co rusz przeziera nieaktywne już, choć ciągle mroczne, widmo
przeszłości: trwa w nazwach ulic i miejscowości, pomnikach,
państwowych symbolach, pamiątkowych tablicach, inskrypcjach, budynkach... Wżarło się w kulturowy pejzaż tak głęboko, iż trudno nawet wyobrazić sobie, jak można by je wyrwać,
usunąć. Przekształciło ów pejzaż i – zda się – nierozłącznie się
z nim stopiło. Trzeba by ten kraj wyzerować, zburzyć całkiem
i wznieść od nowa, by się go definitywnie pozbyć. Podróżny
musi zaakceptować ów niepokojący a wszechobecny światłocień, chyba bez nadziei na to, że uda się go ostatecznie zrozumieć, nie będąc z tych stron.

>>

Rybo-Wino-Kur. Antologia literatury ukraińskiej ostatnich dwudziestu lat.
Poezja, proza, esej, oprac. O. Hnatiuk, Warszawa 1994.

Jekaterynburg, granica Europy i Azji gubi się i zanika w tym
wszystkim... Transsib przekracza ową umowną, abstrakcyjną linię zwykle w nocy. Nie widać też więc płaskich i rozległych czubów Uralu. Krajobraz się nie zmienia. Tyle tylko, że skład przecina wielkie, rozlane rzeki, których nazwy zapowiadają azjatycki
już świat. Toboł, Irtysz, Ob – potężne, dzikie, biorące swój początek w jeziorach Kazachstanu lub górach Ałtaju, zbierające
– przed ujściem do Oceanu Arktycznego – każdą kroplę z bagnistej, nieprzebytej tajgi. Jednak w marcu wód jeszcze nie widać: powierzchnie wciąż są skute grubym lodem. Widać więc
tylko białe rynny z rzadka naznaczone ludzkim czy zwierzęcym
tropem. Niegdyś były to cenne szlaki komunikacyjne, dzięki którym wędrowcy unikali morderczego przedzierania się
przez gęstwinę... Nazwy miast przypominają o nieuchronnym
zbliżaniu się do celu podróży: Omsk, Nowosybirsk, Aczyńsk.
W okolicach tego ostatniego towarzyszący niezmiennie od
kilkudziesięciu godzin widok zaczyna się zmieniać: z nieobjętych równin zaczynają wyrastać wzgórza, a potem wyraźne już, choć niewysokie góry – Sajany Zachodnie, których pasma sięgają aż po Bajkał i Ułan Bator. Smukłe drzewa iglaste,
o oszczędnych, wąskich koronach, wypierają wszechwładną
dotąd brzozę. Pociąg kluczy wolno wśród pagórów i dolinek,
ślimaczy wspinając się na niewielkie wzniesienia. Za którymś
zakrętem pojawia się w końcu oczekiwany niecierpliwie obraz:
„Krasnojarsk. W ogromnym jarze leżące i od czerwonych gór
podobno tak zwane, rozległe, lecz wcale niepiękne miasto, dopiero od kilkunastu lat guberni jenisejskiej stolica, nad wielką
rzeką Jenisejem”9 – jak zanotował sto pięćdziesiąt lat temu polski zesłaniec Julian Glaubicz Sabiński. Czas opuścić przytulną
kapsułę i rozejrzeć się po innym świecie.

8

>>

9

J.G. Sabiński, Dziennik syberyjski, t. 1, Warszawa 2009, s. 144.
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SIEDEM GRZECHÓW DOMOSŁAWSKIEGO
Urszula Glensk

Książka Artura Domosławskiego była długo zapowiadana. Kilka miesięcy przed publikacją rozeszła się wiadomość, że planowany wydawca odstępuje od kontraktu z autorem. Było to zaskakujące, bo oficyna „Znak” dobrze radzi sobie z wydawaniem
książek budzących spory i nie obawia się reakcji publiczności. Po
ukazaniu się zbioru reportaży Wściekły pies Wojciecha Tochmana trudno byłoby uwierzyć, że redaktorzy boją się publikowania
tekstów kontrowersyjnych i odważnych obyczajowo. Także publikacja Strachu Jana Tomasza Grossa i negatywna reakcja kardynała Dziwisza pokazały, że „Znak”, mimo katolickiego rodowodu, ma odwagę drukować książki źle przyjmowane przez kurię1.
Stawało się jasne, że problem z biografią Kapuściński non-fiction
leży gdzie indziej, co tym bardziej wzmagało zainteresowanie.
Zaciekawienie podsyciły również próby sądowego zablokowania publikacji przez wdowę po pisarzu. Ferment wokół zapowiadanej książki został upubliczniony. Dość przypomnieć,
że kiedy krytycy opisywali kończący się rok wydawniczy 2009
i jak zwykle przy takiej okazji określali swoje oczekiwania na
przyszłość, niemal jednym głosem wskazywali zapowiadaną biografię. Balony promocyjne zostały wypuszczone z dużą
skutecznością na kilka miesięcy przed wydaniem książki. Intrygujące „przecieki” pobudzały wyobraźnię – Alicja Kapuścińska
stawia veto wątkom obyczajowym, wydawca boi się publikacji, wszyscy krytycy czekają na wielką biografię pisarza. Równocześnie można było usłyszeć Wojciecha Giełżyńskiego, który
orzekł, że Artur Domosławski jest najważniejszym polskim reporterem, choć nie wiadomo było, na jakiej podstawie nestor
polskiego reportażu wypowiada tak jednoznaczny sąd, bo na
tle innych dokumentalistów autor Gorączki latynoamerykańskiej niespecjalnie się wyróżniał.

>>

List otwarty kardynała Stanisława Dziwisza, [w:] Wokół „Strachu”. Dyskusja o książce Jana T. Grossa, wybór i układ tekstów Mariusz Gądek, Kraków
2008, s. 74-75.
1

Niemniej te zapowiedzi miały realny skutek. W ostatnim dwudziestoleciu tylko jedna książka budziła tak duże zainteresowanie, zanim jeszcze znalazła się w księgarniach – Przekroczyć próg
nadziei, eseje religijne urzędującego wówczas papieża.
Grzech pierwszy: sprzeczność roli – przyjaciel i wróg
Domosławski już we wstępie eksponuje swoje założenia poznawcze: nie będzie pisał „hagiografii” ani przeprowadzał „procesu beatyfikacji”. Nie bardzo wiadomo, skąd założenie, że biografia miałaby być opisem żywota świętego. Nikt tego nie oczekiwał, tym
bardziej że od śmierci Ryszarda Kapuścińskiego upłynęły trzy lata
i konwencja nekrologiczna dawno już przestała obowiązywać.
Biograf nie musiał się zatem obawiać żadnej strategii badawczej.
Niemniej deklaracja jest dość ostentacyjna i pewnie dlatego zauważona została przez większość recenzentów.
Nawet tuż po śmierci Kapuścińskiego uładzona stylistyka
nie zdominowała badań nad jego twórczością, przynajmniej
w poważnych i rozbudowanych analizach. Książki, które ukazały się po roku 2007, w żadnym razie nie pokazują tendencji do
budowania piedestałów. Dość wskazać rzetelną materiałowo
pracę Kapuściński. Biografia pisarza Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka (Kraków 2008). Drugi współautor wcześniej napisał
monografię poświęconą Ksaweremu Pruszyńskiemu i dobrze
zna wymogi biografistyki. Badacze zaproponowali faktograficzną książkę o Kapuścińskim – ustalili wiele faktów, usystematyzowali informacje, zakreślili obszary interpretacyjne, wskazali nowe konteksty. Trudno uznać zaproponowaną przez nich
biografię za dzieło wyznawcze. Książka znalazła eksponowane
miejsce na witrynach księgarskich, ale nie była napisana z myślą o masowym odbiorcy.
Wielogłosowość widoczna jest też w pracy zbiorowej Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela. Uwadze badaczy nie umknęła socrealistyczna twórczość pisarza. Artykuł
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Andrzeja Kaliszewskigo wypunktowuje sytuacyjne serwituty
poezji Kapuścińskiego:
świat [...] wierszy jest, zgodnie z doktryną, czarno-biały.
Z jednej strony stoją „ludzie bojowi i piękni” natchnieni wizją „kroczącego socjalizmu”, nieustający w wysiłkach współzawodnictwa pracy. Sięgając po proste narzędzia realizmu
i poezji opisowej, Kapuściński ukazuje schematycznie stosunki produkcji; są więc utwory na cześć ZMP-owskiego zespołu murarskiego, młodzieżowej brygady traktorzystów,
załogi parowozu, pracowników giserni, pionierskiego oddziału górników. [...] Po przeciwnej stronie na codziennym
froncie walki o pokój i dobrobyt widać burżuja, podżegacza,
kułaka, zachodniego kapitalistę i jego sługusów, którzy np.
nocą przebijają w traktorach zbiorniki paliwa2.
Kaliszewski ewidencjonuje doktrynalskie wiersze i nawet jeśli
jakaś poetycka żertwa nie została przez niego wydobyta z „Odrodzenia”, „Sztandaru Młodych, „Pokolenia” czy „Nowej Wsi”, to
i tak przywołane cytaty i komentarze dają jasny obraz tego etapu twórczości.
Fałszywe jest przekonanie, że autorzy prac poświęconych
Kapuścińskiemu są ślepi na kontrowersyjne elementy jego
dzieła. Niczego nie trzeba zatem „odbrązawiać”, wbrew temu,
co głosiła retoryka promocyjna biografii Domosławskiego,
chętnie podjęta w publicystyce towarzyszącej. Monografie poświęcone pisarzowi, choć pisane powściągliwym, umiarkowanym językiem, z całym krytycyzmem analizują wszystkie etapy pracy reporterskiej, również te z czasu budowy socjalizmu.
Natomiast nie stosują nachalnej retoryki ani nie stawiają jednoznacznych ocen, raczej zostawiają swobodę interpretacyjną
czytelnikom.
O tym, że krytyka nie straciła niezależności osądu, świadczy
zimne przyjęcie tomu poetyckiego Prawa natury. Sława pisarza
niewiele pomogła, a recenzenci wybrzydzali z powodu anachroniczności poetyki.
W polu zainteresowania znalazły się również – zdawałoby
się – zapomniane książki, które nie były wznawiane i są dostępne w znikomej ilości bibliotek. Myślę o Czarnych gwiazdach
(1963) i Gdyby cała Afryka... (1969). Po przeczytaniu zawartych

>>

A. Kaliszewski, „Nauczyć się myśleć o człowieku”. Poezja Ryszarda Kapuścińskiego, [w:] Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, red. K.
Wolny-Zmorzyński i in., Opole 2008, s. 266.
2

w nich reportaży nasuwa się pytanie o zmianę, jaka nastąpiła
w ocenie cesarza Hajle Sellasje między rokiem 1969 – gdy Kapuściński widział w cesarzu nadzieję Afryki i pisał o nim jako
o charyzmatycznym przywódcy – a rokiem 1978, czyli datą
wydania Cesarza, w którym ta sama postać przeistoczyła się
w oderwanego od rzeczywistości tyrana.
Czym innym jest stawianie kogoś na cokoły, a czym innym
uznanie czyjejś pozycji i świadomość, że twórczość Kapuścińskiego została zweryfikowana również na światowym rynku
wydawniczym, co jest nie lada osiągnięciem dla polskojęzycznego pisarza (nawet w najlichszej księgarni w Stanach Zjednoczonych można kupić co najmniej dwa jego tytuły). Nie należy
mylić wartościowania z celebrowaniem.
Mógł być też całkiem inny powód deklaracji biografisty, że
nie będzie hagiografizował, a mianowicie bliskie relacje, jakie wiązały go z domem Kapuścińskich (był tam, jak twierdzi,
„dziesiątki razy”3). W ten sposób chciał zamanifestować swój
obiektywizm. Bo istotnie można obawiać się braku dystansu,
jeśli punktem wyjścia jest osobista znajomość, a nawet przyjaźń. Z familiarnej relacji wynika dwuznaczność sytuacji badawczej, w jakiej znalazł się Domosławski, choć wybrnął z niej,
minoderyjnie przyjmując dwie perspektywy, które wzajemnie
sobie przeczą – przyjacielską i demaskatorską.
Autor wielokrotnie podkreśla swoją bliskość z Kapuścińskim, nazywa go przyjacielem albo mistrzem. Tak określona
relacja sankcjonuje poziom wtajemniczenia: znałem, widziałem, wiedziałem. Z prywatną wiedzą oczywiście trudno polemizować, ponieważ ma w sobie element autobiografizmu.
Ujęciom autobiograficznym można wierzyć lub nie, ale trudno je podważyć, przynajmniej jeśli chodzi o poziom „faktów
psychicznych”, jak stan odczuć i doznań nazywany bywa przez
psychologów. Niewątpliwie przyjacielska relacja ułatwiła Domosławskiemu dostęp do materiałów. Te korzyści nie ograniczyły go ani nie powstrzymały przed sugerowaniem negatywnych ocen. Przy czym trzeba podkreślić, że pamfletowy
charakter Non-ficton jest wyraźnie widoczny po przebrnięciu
przez całą książkę, może natomiast umknąć, jeśli czyta się jedynie fragmenty. Wówczas trudniej zorientować się, że z pozoru neutralne uwagi w jednym rozdziale służą jako oskarżenie
w następnym.

>>

3

A. Domosławski, Kapuściński non-fiction, Warszawa 2010, s. 547.
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Domosławski uprawia taki sposób dowodzenia, w którym
granice między interpretacją a egzemplifikacją są płynne. Oto
przykład:
w nowej Polsce, po zmianie ustroju, pali mosty z przeszłości
[...] Kapuściński wpada na starego towarzysza z partyjno-dyplomatycznej paczki Stanisława Jarząbka. Szeroki uśmiech,
serdeczne uściski, kopę lat! Po chwili Jarząbek widzi, że Kapuściński blednie, tężeje, z brata łaty przeistacza się w zimnego nieznajomego – i nagle odchodzi.
– Jego pierwszy odruch był naturalny, przyjacielski,
a chwilę potem zorientował się, że popełnił faux pas. Był
tam w towarzystwie Bronisława Geremka i kolegów z „Solidarności”, musiał sobie uświadomić, że ja, towarzysz z innej
epoki, jestem „trefny”, w tym nowym gronie nie wypada się
przyznawać do takich zażyłości. Obserwowałem go potem
do końca wieczoru: nie ruszył się na krok od ludzi nowej ekipy, żeby nie wpaść chyba na kogoś ze starych kumpli, których sporo kręciło się na imprezie. To był decydujący moment, w którym zmieniłem o Ryśku zdanie4.
Stwierdzenie Domosławskiego, poprzedzające wypowiedzi informatorów, jest jednoznaczne: Kapuściński „pali mosty z przeszłości”, a to nacechowany frazeologizm, sugerujący, że Kapuściński usiłował zatrzeć informacje o sobie. Dowodem jest
wrażenie Stanisława Jarząbka, że został źle potraktowany przez
kolegę. Zdarzenie miało miejsce w październiku 1989 roku.
W Polsce panowała wówczas atmosfera sprzyjająca budowaniu społeczeństwa inkluzywnego, zakładającego, że ludzie starego reżimu włączani są w struktury nowego państwa, a nie
ostentacyjnie wykluczani. Salony, przynajmniej pozornie, łączyły się i otwierały, co wymuszała sytuacja. Ponadto strategia
ukrywania dawnych relacji nie miałaby sensu, bo i tak środowisko należało do doskonale zorientowanych we wzajemnych
koneksjach. Ówczesna pozycja Kapuścińskiego była już na tyle
ugruntowana, że nie musiał podkreślać swojej przynależności gestami towarzyskimi. Poza tym Jarząbek sam twierdzi, że
został przyjacielsko przywitany. Być może rozmowa w alternatywnym gronie była ciekawsza i więcej mówiąca o przyszłości
i to właśnie decydowało o wyborze miejsca dyskusji. Odczucie
Jarząbka mogło wynikać po prostu z jego osobistej niepewności. Według identycznego schematu Domosławski komen-

>>

4

Ibidem, s. 463-464.

tuje stosunek pisarza do kolegów z dawnych redakcji. Uznaje,
że dystansowanie się miało podłoże koniunkturalne. Przeczy
temu zdjęcie zamieszczone w samej książce, zrobione w 2006
roku z okazji jakiegoś wieczornego spotkania. Uśmiechnięty Kapuściński właśnie obok starych kolegów, w towarzystwie
„starej gwardii”, której unikał.
Przywołuję ten sposób budowania narracji w Non-ficton,
aby pokazać, że to, co może być zakwalifikowane jako wysoce subiektywny odbiór jednego z informatorów, przez Domosławskiego jest używane jako dowód w sprawie – tym razem
„palenia mostów”, ze strachu przed przeszłością. Ta dyskusyjna
interpretacja nie jest na pewno pisana z przyjacielską wrażliwością.
Wróćmy do korzyści, jakie przynosi podwójna rola, w której
ulokował się autor biografii. Jako wieloletni znajomy zdobył zaufanie Alicji Kapuścińskiej. Strych, nazwany przez Klausa Brinkbäumera w Afrykańskiej odysei „cichym królestwem”5, został po
śmierci pisarza udostępniony Domosławskiemu. Zaufany gość
wykorzystał archiwalia, a użytek, jaki z nich zrobił, rozgoryczył
Kapuścińską na tyle, że zdecydowała się na dochodzenie swoich praw w sądzie.
Dzięki możliwości oglądnięcia archiwaliów w opuszczonym gabinecie powstał szkic zamieszczony w końcowej części
książki: Bez sił, żeby umeblować twarz. Domosławski relacjonuje
w nim, co można zobaczyć w prywatnych zbiorach „maestro”
– wykorzystuje zapiski powieszone w pracowni na małych
kartkach. Cytuje aforyzmy wybrane przez Kapuścińskiego i na
ich kanwie tworzy własną narrację. Postmodernistyczny krytyk nazwałby taki sposób pisania „łatwą praktyką tekstotwórczą”. Biograf przepisuje złote myśli wydobyte przez pisarza, komentuje je, tworząc coś na kształt przyczynku do portretu. Przy
czym stylistyka tych komentarzy nie jest neutralna: „I – trochę
jak zgrzyt – gorzki cytat z dziennika Eliadego: «Moje najlepsze
książki zostaną napisane przez kogoś innego». Skąd ta gorycz
u pisarza tak spełnionego?”6.
Cytat z Mircei Eliadego brzmi jak formuła autorskiej samoświadomości – rozbudowane plany i przeczące im poczucie
ograniczeń. Kapuściński zapisał tę myśl w widocznym dla sie-

>>
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6

K. Brinkbäumer, Afrykańska odyseja, przeł. J. Czudec, Wołowiec 2009,

s. 89.
A. Domosławski, op. cit., s. 552.
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bie miejscu, może podzielając obawy Eliadego. Tymczasem
Domosławski pytaniem „skąd ta gorycz u pisarza tak spełnionego?” sugeruje możliwości interpretacyjne i wzmacnia negatywny wydźwięk określeniami: „zgrzyt”, „gorzki”, „gorycz”.
Zostawia nieprzyjemne niedopowiedzenie. Czy tą najlepszą
książką ma być biografia napisana przez kogoś innego? Trudno
rozstrzygnąć, ale widać jakiś interpretacyjny zamęt wprowadzony retorycznymi wątpliwościami, które jednak nic nie wyjaśniają. Przypadek egocentrycznego zrujnowania analizy.
W następnym akapicie Domosławski przechodzi do komentowania „obsesji ostatnich lat życia”7.
Grzech drugi: insynuacja
Obsesja dotyczy nagrody Nobla. Warto prześledzić zaproponowany sposób dowodzenia. Wywód rozpoczyna obszerny,
zapełniający całą stronę książki, fragment artykułu Konrada
Godlewskiego. Podaje on informację, że wśród kandydatów
do nagrody wymieniany jest Ryszard Kapuściński, ale równocześnie czytelnik może się dowiedzieć, że członkowie Akademii nie ujawniają swoich preferencji i są zobligowani do
zachowania tajemnicy podczas pracy nad werdyktem. Po tekście Godlewskiego Domosławski relacjonuje cztery rozmowy.
Pierwsza z nich jest rozmowa telefoniczna. Do Kapuścińskiego
zadzwonił prof. Noszczyk i mówił o swoim rozczarowaniu werdyktem noblowskim. Pisarz zapisał to w notatkach, ale pozostawił bez komentarza. Kolejny telefon był od Domosławskiego, który też zadeklarował rozczarowanie. Wówczas usłyszał:
„I całe szczęście! To byłby koszmar, nie daliby mi żyć”8. Jednak
Domosławski nie daje wiary tym zapewnieniom i twierdzi, że
„ton głosu mówił jednak coś zupełnie przeciwnego”9.
Następną rozmowę telefoniczną wspomina Wiktor Osiatyński, który mówi, że Kapuściński „starał się umniejszyć znaczenie Nobla”10. W końcu wypowiedź Jerzego Nowaka, konstatującego, że pisarz „pragnął Nobla i zarazem bardzo się bał”11.
Po czym następuje podsumowanie Domosławskiego: „jedna
z jego obsesji ostatnich lat życia”12.
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Ibidem, s. 554.
Ibidem.
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Drobiazgowo relacjonuję ten wywód, który ma zaledwie
pół strony, ale wiele mówi o łatwości stawiania ostrych wniosków, przy wątłej lub wręcz przeczącej argumentacji. Na myśl
nasuwa się znana anegdota związana z Władysławem Broniewskim, który postanowił przestać pić, a jego znajomi postanowili mu telefonicznie pogratulować tej decyzji. Efekt był taki,
że Broniewski uciekł przed dziesiątym telefonem do pobliskiego szynku. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że Kapuściński tak
samo jak Broniewski nie mógł się opędzić od gorliwych przyjaciół i po kolejnej rozmowie o rozczarowaniu znajomych mógł
stracić cierpliwość.
Domosławskiemu nie udało się wydobyć informacji, która
świadczyłaby o sygnalizowanych publicznie bądź prywatnie
nadziejach na nagrodę. A sama sugestia – „obsesja” noblowska
– jest poważna i dezawuująca: natręctwo myśli, zafiksowanie,
oczekiwanie honorów.
Grzech trzeci: ukryta parafraza
Jeżeli jakąś „obsesję” przypisałabym Kapuścińskiemu, to ciągłe
domaganie się prawa najbiedniejszych do godnego życia. Taką
przypadłość dałoby się dobrze udowodnić, sięgając do napisanych i wypowiadanych przy różnych okazjach opinii pisarza. Jedną z nich cytuje Domosławski już na samym początku
książki w rozdziale zatytułowanym Dagerotypy, co zresztą jest
nawiązaniem do takiego samego tytułu z inicjalnego rozdziału Szachinszacha. Sytuacja jest podobna, trzeba zacząć wielką opowieść, trudno to zrobić, bo ma się przed sobą mnóstwo
notatek, zdjęć i pomysłów. Trzeba wszystko uporządkować.
W tym miejscu Domosławski, zaczynając od „dagerotypów”,
istotnie wykorzystuje „narracyjne wynalazki mistrza”, co zapowiedział we wstępie do Kapuściński non-fiction. Inna sprawa, że
biograf nie zrealizował tego zamierzenia, jeśli chodzi o kompozycję swojego dzieła.
Wróćmy jednak do fragmentu o ubogich, jako do przykładu
pokazującego skalę parafrazowania tekstu wyjściowego. W relacji spotkania ze studentami w Bolzano Domosławski pisze:
dlaczego poświęcił się pisaniu o ludziach biednych. Kapuściński – że ludzi zamożnych żyje na świecie dwadzieścia
procent, reszta to ubodzy. Że należycie do tych wybranych,
jesteście wyróżnieni. Żyjecie w raju, lecz większość nie ma
doń dostępu. Dzieli się życiowymi odkryciami: człowiek
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może być ubogi nie dlatego, że jest głodny, że nie posiada
dóbr, lecz dlatego że go lekceważą, pogardzają nim. „Ubóstwo to stan niemożności wypowiedzenia się”13.

W oryginale, w zapisie dialogu w Bolzano w książce Dałem głos
ubogim, Kapuściński mówi:
tych, których zalicza się do kategorii zamożnych, jest na
świecie dwadzieścia procent. Reszta to ludzie ubodzy. Wy
należycie do tych wybranych. Jesteście wyróżnieni, Pan Bóg
spojrzał na was łaskawym okiem. Żyjecie w raju, ale osiemdziesiąt procent ludzi na świecie nie ma do niego dostępu
[...] Człowiek może być ubogi nie dlatego, że nic nie jadł, ale
dlatego, że jest nieszanowany, poniżany, lekceważony, pogardzany [...] cechą ubóstwa jest milczenie. Ubóstwo to stan
niemożności wypowiedzenia się14.
Te dwa cytaty pokazują sposoby wykorzystywania tekstów
Kapuścińskiego. Czytelnik ma nikłe szanse zorientowania się,
gdzie ma do czynienia z niemal cytatem, a gdzie z parafrazą.
Sytuację zaciemnia fakt, że wybrane zdanie cytatu zostało wpisane w cudzysłowie, a inne przytoczenia sygnalizuje jedynie
użycie myślnika i dwukropka. Ponadto fragment ten jest zamieszczony w tekście głównym, a w całej książce rozległe, bo
nawet czterostronicowe (np. strony 189-193) cytaty z Kapuścińskiego są wydrukowane mniejszą czcionką. Przyjęcie przez
edytora takiej zasady zakłada, że myśli i ustalenia Kapuścińskiego powinny być wyodrębniane przez pomniejszenie.
W cytowanym fragmencie Domosławski in extenso posługuje się frazami „mistrza”, chociaż dokonuje drobnych zmian. Parafrazuje poprzez wprowadzenie zmian stylistycznych, ale nie
wnosi nic nowego do przekazu. Można te zmiany prześledzić
w szczegółach. W tekście wyjściowym u Kapuścińskiego czytamy: „jest na świecie”, Domosławski zmienia na „żyje na świecie”, i kolejno: „reszta to ludzie ubodzy” na „reszta to ubodzy”;
„wy należycie” na „że należycie”; „ale osiemdziesiąt procent ludzi nie ma do niego dostępu” na wersję skróconą „lecz większość”; „nie ma do niego” na „nie ma doń”; „że nic nie jadł” na
„że jest głodny”. Większe ingerencje to ściągnięcie – charakterystycznego dla stylu Kapuścińskiego – nagromadzenia przymiotników „nieszanowany, poniżany, lekceważony, pogardza-
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>>

ny” i zamiana ich na dwa czasowniki: „lekceważą, pogardzają
nim”. Inne ingerencje polegają na zmianie interpunkcji. Parafraza Domosławskiego polega zatem na skróceniu, przeformułowaniu leksykalnym, przestawieniu szyku, ewentualnie modyfikacji interpunkcyjnej. Po przeredagowaniu zdanie stanowi
część wywodu Domosławskiego, po czym następuje cytat, będący zakończeniem parafrazowanego tekstu.
Doceniona przez część czytelników biografii wartkość narracji jest często efektem tekstu wyjściowego, który Domosławski w wielu miejscach relacjonuje poprzez parafrazę. Dodam,
że z reguły parafrazuje te dzieła Kapuścińskiego, które nie są
zbyt znane.
Grzech czwarty: żerowanie intelektualne
Swobodne przytaczanie cudzych ustaleń i interpretacji da się
również prześledzić w relacjach między książką Domosławskiego a pracami innych autorów.
Rok po śmierci pisarza ukazała się niewielka książka Krzysztofa Mroziewicza Prawdy ostateczne Ryszarda Kapuścińskiego,
złożona z czterech esejów, kilku ciekawych spostrzeżeń, prywatnych wspomnień. Siłą opowieści Mroziewicza jest to, że
drogi zawodowe dziennikarzy przecinały się kilkakrotnie. Pracowali w tych samych redakcjach (PAP, „Polityka”), spotkali się
w Indiach. Mroziewicz-ambasador gościł wówczas reportera i organizacyjnie wspomagał jego wyprawę. Książka wyznacza pewne punkty interpretacyjne, ujawnia konteksty i oddaje realia. Napisana została z perspektywy długiej znajomości
i wspólnego doświadczenia zawodowego. Skądinąd Mroziewicz mógłby wiele dopowiedzieć Domosławskiemu, a fakt, że
nie został wzięty pod uwagę jako jeden z informatorów, pokazuje merytoryczne błędy w dobieraniu przez biografa rozmówców. Nie wydaje się możliwe, aby pominięcie Mroziewicza było
przypadkowym niedopatrzeniem. Tym bardziej że informacje
z książki Mroziewicza w nieco zmodyfikowanych frazach „przeskoczą” do biografii Artura Domosławskiego. U Mroziewicza
czytamy:
Cyrankiewicz [...] zezwolił redakcjom, aby wysłały młodych
reporterów do nowych krajów Azji i Afryki. Wiesław Górnicki pojechał do Egiptu, Kazimierz Dziewanowski – do Iraku,

Ibidem, s. 15.
R. Kapuściński, Dałem głos ubogim, przeł. M. Szymków, J. Wajs, przedm.
A. Kapuścińska, Kraków 2008, s. 34.
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Wojciech Giełżyński – do Indonezji, Jerzy Zieliński – na Cejlon (obecnie Sri Lanka), a Kapuściński do Indii15.

U Domosławskiego:
ktoś w Biurze Prasy KC postanawia, że w ramach przyjaźni
polscy reporterzy będą wyjeżdżać [...]. Przyszłe dziennikarskie gwiazdy pokolenia wyruszają w drogę: Kazimierz Dziewanowski – do Egiptu, Syrii, Libanu, Iraku, Wiesław Górnicki
– też na Bliski Wschód i do Indonezji, Wojciech Giełżyński –
do Maroka. Kapuściński ma pojechać do Indii16.
Widoczne jest nie tylko literackie współbrzmienie, ale także semantyczne podobieństwo tych zdań. Problem polega na tym,
że Domosławski nie wskazał źródła swojej inspiracji, a książka
Mroziewicza nie została nawet ujęta w bibliografii.
Inny przykład pochodzi z książki Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza Beaty Nowackiej i Zygmunta Ziątka, którzy ustalili,
na jakie języki tłumaczony był Cesarz:
już w 1983 roku pojawiało się tłumaczenie włoskie, a rok
później – niemieckie, francuskie, niderlandzkie i duńskie,
w 1985 – szwedzkie, po roku – norweskie i japońskie. Rok
1987 przyniósł jeszcze tłumaczenie na język rosyjski, 1988 –
na perski, a 1989 – na hebrajski. Do końca lat osiemdziesiątych ukazywały się również następne wydania tej książki po
angielsku, hiszpańsku i węgiersku17.
Domosławski wymienia przekłady w podobnej kolejności:
Do końca lat osiemdziesiątych sam tylko Cesarz wychodzi
po włosku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, niderlandzku,
duńsku, szwedzku, norwesku, japońsku, rosyjsku, persku,
hebrajsku, węgiersku18.
Takie ustalenia od badaczy wymagają wielu godzin żmudnej pracy. Domosławski tych zapożyczeń nie odzwierciedla
w przypisie.
Cudza praca wykorzystana została w Non-fiction w różny sposób. W wielu miejscach występują zbieżności cytatów
z Kapuścińskiego, które wyszukali autorzy Biografii pisarza. Widoczne jest to w sytuacjach, gdzie cytat pochodzi ze starej prasy, jest tak samo skrócony i – co najważniejsze – powtórzone

>>

K. Mroziewicz, Prawdy ostateczne Ryszarda Kapuścińskiego, Warszawa
2008, s. 41.
>> 16 A. Domosławski, op. cit., s. 134.
>> 17 B. Nowacka, Z. Ziątek, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Kraków
2008, s. 258.
>> 18 A. Domosławski, op. cit., s. 397.
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w nim są te same przekształcenia! Domosławski identycznie
przekręca tytuł artykułu i pisze: „Metryka naszego pokolenia”
zamiast: „Metryka naszego urodzenia”. Po prostu przepisuje
myśl i cytat z książki Nowackiej i Ziątka. Fragment pochodzi ze
„Sztandaru Młodych” z roku 1957, a wyszukany i przywoływany
przez autorów Biografii poprzedzony został uwagą:
W programowym pod tym względem artykule Metryka naszego pokolenia, będącym polemiką z manifestem suwerennej prywatności Krzysztofa Kąkolewskiego, pisze on: „Wiek
XX przyspieszył obroty ziemi i zakołysał kontynentami. Azja,
którą zamieszkuje”...19
Domosławski zaproponował podobny wstęp, a cytat, co charakterystyczne, zaczął od drugiego zdania:
W osobistym manifeście Metryka naszego pokolenia, na krótko przed ostatecznym zdławieniem październikowej odnowy w Polsce, Kapuściński, pisze „Azja, którą zamieszkuje”...20.
W dodatku przekręca sens komentarza Nowackiej i Ziątka,
którzy odnoszą się do artykułu Krzysztofa Kąkolewskiego, zamieszczonego na tej samej stronie „Sztandaru Młodych”, i to
właśnie Kąkolewski (a nie Kapuściński) manifestuje prywatność i perspektywę osobistą. Przypomina mi się tytuł pewnego
tomiku poetyckiego: Złodziej cukierków.
Zbieżność sekwencji cytatów, użytych przez Nowacką i Ziątka, a później przez Domosławskiego, można prześledzić w relacji o wojnie w Zanzibarze czy we fragmencie poświęconym
„rewolucji” 1980 roku21. Nb. strajki w stoczni w obu książkach
nazwane są w tytule „rewolucją”. Powtarzalność analogicznych
cytatów z Ryszarda Kapuścińskiego wydaje się jednym z rodzajów nieudokumentowanych zapożyczeń. Procedury filologiczne określają sposoby sygnalizowania tego typu zabiegów, poprzez umieszczenie informacji w przypisie „cytat za:...”. Zresztą
w miejscach, gdzie biograf korzysta z cytatu z języka obcego,
tłumaczonego przez Nowacką i Ziątka, używa tej formuły, aby
odnotować źródło. Natomiast w innych przypadkach brakło
dobrej woli i rzetelności.
Domosławski używa też interpretacji zaproponowanych
przez autorów Biografii pisarza – choćby we fragmencie po-
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B. Nowacka, Z. Ziątek, op. cit., s. 57.
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święconym przygotowaniom do amerykańskiego wydania
Cesarza. W wielu miejscach kwestia źródeł (i ich umiejscowienia w przypisach) jest trudna do rozstrzygnięcia, ponieważ autorzy korzystają z podobnych materiałów wyjściowych, więc
ścieżki interpretacyjne bywają już przetarte, choć nie wiadomo, kto krążył nimi po raz pierwszy.
Niezbędna jest jednak konkluzja, że swój potężny tom Domosławski zawdzięcza mrówczej pracy wielu badaczy i interpretatorów, a równocześnie z dezynwolturą traktuje stan badań i ustalenia swoich poprzedników. Inna sprawa, że to nie
ustalenia akademickich badaczy napędzają narrację Domosławskiego. Są wykorzystywane pretekstowo, tam gdzie praca
byłaby mozolna i nie prowadziła do sensacyjnych wniosków.
„Prawda objawiona” książki sprzedanej w niemal 150 tysiącach
egzemplarzy nie może polegać na odpowiadaniu na pytanie,
co było impulsem do wydania Cesarza. Takie drobiazgi mogą
interesować jedynie garstkę zapaleńców, a nie tłumy, odszukujące drogę do dawno nieodwiedzanej księgarni.
Grzech piąty: dezawuująca perswazyjność
Pytania retoryczne są jednym z najchętniej używanych chwytów stylistycznych tej biografii. „Czy opowiadając o swoim życiu «pisał» jeszcze jedną książkę?”22, „W jakie czułe miejsca
uderzą krytycy?”23, „Czy mówił każdemu co innego?”24. Domosławski posługuje się retoryką zawoalowanych hipotez, które
następnie znajdują potwierdzenie w wypowiedziach rozmówców. Wielu z nich mówi o Kapuścińskim źle, bardzo krytycznie
go wspomina lub wyraźnie z nim rywalizuje. I rzecz jasna mają
do tego prawo, ale ich opinie nie są zrównoważone głosami ludzi, którzy mogliby powiedzieć coś całkiem odmiennego o postawie życiowej i konkretnych zachowaniach pisarza. Pominięty został Piotr Załuski, wieloletni przyjaciel pisarza i autor filmu
dokumentalnego o nim. Jest to grube przeoczenie, bo Załuski
pojawia się nawet w ostatnich zapiskach pisarza, jako jedna
z osób, które odwiedziły go w szpitalu. Gdzie podziali się tacy
przyjaciele i znajomi jak Krzysztof Karasek, Andrzej Strumiłło
czy Mariusz Szczygieł, który wielokrotnie mówił o hojności autora Cesarza. Pisarz był chętny do wspomagania brawurowych
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A. Domosławski, op. cit., s. 51.
Ibidem, s. 446.
Ibidem, s. 449.

zamierzeń i przedsięwzięć młodszych reporterów czy znajomych. W relacji Domosławskiego znalazła się tylko jedna taka
historia (pomoc oferowana córce Nowaków), zupełnie niereprezentatywna ilościowo. Szczodrość, jako znacząca cecha pisarza, gdzieś umknęła. A niejedna studolarówka wyciągnięta
w latach dziewięćdziesiątych pomogła w starcie zawodowym
młodszych kolegów. Gdzie podziali się w beneficjenci takich
gestów Kapuścińskiego?
Tendencję do eksponowania głosów negatywnych da się
prześledzić w wielu fragmentach biografii. Wyraźnie widoczna
jest w opowieści o okresie studenckim i wczesnoreporterskim.
Tu głównym świadkiem jest prof. Ewa Wipszycka. Ilościowo jej
głos zdominował relację, choć przecież żyje wielu ludzi, którzy
pamiętają Kapuścińskiego z tego czasu. Dwa przykłady wspomnień Ewy Wipszyckiej:
Nie pamiętam szczegółów rozmowy, pamiętam tylko, że tak
jak chciał Kapuściński, samokrytykę złożyłam. Rzeczywiście,
praca aktywistki związku studenckiego wychodziła mi słabo. Jednak perswazje i naciski były na tyle żenujące, że na
długo utrwalił się wizerunek Kapuścińskiego jako gorliwca,
który grał pierwsze skrzypce w godnej pożałowania procedurze25.
I jeszcze jeden przykład tego, co pamięta prof. Wipszycka po
upływie pół wieku:
w roku 1958 na wydziale historii zorganizowano spotkanie,
w czasie którego opowiadał «okropne rzeczy». – sala wypełniona po brzegi, a Kapuściński wygłasza, że Anglicy powinni wysłać do Ghany swoich Gurkhów, żeby zrobili porządek
z mordującymi się między sobą plemionami. Zamarłam. «Co
on wygaduje?» – powiedziałam do kogoś obok. To była mieszanina myślenia kolonialnego i chyba krytyki własnych poglądów z poprzedniego, to znaczy stalinowskiego, etapu.
Pamiętam, że to, co mówił, obrażało mnie jako historyka.
Przecież ukończył ten sam wydział, co ja, a wtedy wydawało mi się, że pięć lat studiów spłynęło po nim jak po kaczce.
Zrobił na mnie wrażenie naiwnego, w myśleniu – wręcz prostackiego. «Zmądrzenie» przyszło później26.
Cokolwiek pomyśleć o tych wypowiedziach, nie są one neutralne. Kryją w sobie jakąś zadrę – może jej źródła leżą w zachę-
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Ibidem, s. 69.
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caniu koleżanki z ZMP do złożenia samokrytyki. Zgoda, że takie
rzeczy się pamięta. Można też dobrze zapamiętać atmosferę
spotkania sprzed lat, choć niekoniecznie uwagę, jaką wypowiedziało się do ucha sąsiada. Nie wiem, jaki miał wówczas styl
mówienia Kapuściński, ale jego publiczne wypowiedzi od początku lat dziewięćdziesiątych były zwierciadlanym odbiciem
tego, co pisał. Po pierwszym powrocie z Afryki miał około 50
spotkań z czytelnikami27 i można się domyślać, że był do nich
dobrze przygotowany i przedstawiał poglądy zgodne z tymi,
które eksponował w Czarnych gwiazdach – afrykańskich reportażach z tego okresu. Jeden z nich, Bon ton w gorącym klimacie,
jest najbardziej zjadliwą krytyką kolonializmu napisaną kiedykolwiek przez Kapuścińskiego. Kilkakrotnie wspomina w Czarnych gwiazdach Ghanę, zawsze z naiwnym entuzjazmem dla
pierwszego wyzwolonego kraju Afryki. Trudno sobie wyobrazić, że ten sam autor wypowiada tezę, że Brytyjczycy mają tam
wysłać Gurkhów do wprowadzenia porządku. Jeśli mam do
wyboru teksty reportera z końca lat pięćdziesiątych i to, co zapamiętała prof. Wipszycka, uczestniczka spotkania, stawiam na
tekst, odwrotnie niż Domosławski. Oczywiście na akademickim spotkaniu można powiedzieć więcej, można ujawnić jakieś szczegóły, pomijane w teksach pisanych. Ale, jeśli wierzyć
Wipszyckiej, Kapuściński musiałby mówić coś całkiem innego
niż pisał. W latach pięćdziesiątych było to jeszcze trudniejsze
do wyobrażenia niż dziś. Cenzorzy czuwali nad pismem, tajni
współpracownicy nad salą.
Poważniejszym problemem niż pomijanie lub marginalizowanie niektórych świadków jest manipulowanie wypowiedziami i dopasowywanie ich do założonych tez. Maciej Wierzyński,
szef Kapuścińskiego z warszawskiej „Kultury”, stwierdził wprost:
„Domosławski swoich tez dowodzi w sposób nierzetelny, czego sam padłem ofiarą jako świadek cytowany w tej książce”28.
Wierzyński wyjaśnia, na czym polega przeinaczenie kontekstu
jego wypowiedzi i budowanie na niej fałszywej opinii, że:
Kapuściński dystansował się od porwanego ideałami „Solidarności” społeczeństwa. [Domosławski] pisze: „W udzielonych w tym czasie wywiadach ucieka w ogólne refleksje,
które nie stawiają go jednoznacznie po stronie buntu”. Jest
to oczywisty fałsz, bo po której stronie były sympatie Kapu-
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B. Nowacka, Z. Ziątek, op. cit., s. 72.
M. Wierzyński, Preparat z Kapuścińskiego, „Nowe Książki”, 6/2010, s. 45.

ścińskiego, pokazały wymownie Kartki z Wybrzeża wydrukowane zaraz po strajkach sierpniowych29.

Modelowy przykład budowania narracji w książkach z tezą –
pomijanie argumentów przeciwnych. W relacji omawiającej
postawę polityczną Kapuścińskiego w roku 1980 Domosławski pominął kluczowy tekst swojego bohatera. Nic dziwnego,
dowodzenie musiałoby się wówczas zawalić jak domek z kart.
W czasie wojaży promocyjnych, na spotkaniach z czytelnikami, aby podkreślić swoją rolę bezstronnego medium, zbierającego informacje o życiu pisarza, Domosławski twierdzi,
że wysłuchał i zebrał różne opinie, a negatywne sądy zostały
zrównoważone przeciwnymi głosami. Otóż żadna równowaga nie została tu zachowana. Na szkodę bohatera działają też
komentarze odautorskie, pełne określeń wzmagających negatywne wrażenia – pisarz jest „skurczony ze strachu”30, gdy słyszy o swojej współpracy z wywiadem Polski Ludowej, „znajduje
się w centrum skandalu”31, „wpada w furię”32 z powodu plagiatu Bohdana Drozdowskiego, „potrafił być brutalny w słowach”33 w stosunku do kobiet, „umiera z zazdrości”34, gdy dowiaduje się, że jego przyjaciel Jerzy Nowak spotkał Che Guevarę,
ale „bywał oryginalny”35, dodaje w innym miejscu Domosławski. W efekcie wykreowany został obraz koniunkturalisty, karierowicza, kunktatora, zakompleksionego reportera-fabulanta,
którego „uwierają” braki w wykształceniu. Uwagi Domosławskiego o bohaterze książki nie mają w sobie sympatii, choćby
takiej, jaką wyczuwa się w relacji Paolo Rumiza w artykule w „La
Repubblica”:
Gdzie kryje się jego siła? Jak – zastanawiałem się – ten wiejski proboszcz potrafi z najniebezpieczniejszych miejsc na
planecie wracać z notesami pełnymi opowieści. Podczas
lotu z Zurychu do Mediolanu zauważyłem, że dziękował stewardesom za każdą najdrobniejszą przysługę36.
Tendencyjność ujawnia się w całych strukturach wywodu. Dowodzenie, zaczynające się neutralnie w jednym rozdziale, znaj-
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duje swoje negatywne rozstrzygnięcie w kolejnych częściach
książki. Przykład łatwo znaleźć, może nim być opis znajomości
z Ryszardem Frelkiem.
Przez dwa kolejne tygodnie Frelek pokazuje Kapuścińskiemu New Dheli. [...] nawiązuje się między nimi przyjaźń, sztama, która przetrwa następnych trzydzieści lat. Frelek stanie
się aniołem stróżem, protektorem, współarchitektem kariery Kapuścińskiego – najpierw jako jeden z decydentów
w Polskiej Agencji Prasowej, potem wysoki dygnitarz partii,
mogący pomóc, gdy trzeba, ochronić, popchnąć sprawy naprzód, nacisnąć właściwy guzik37.
Na kolejnych stronach rola Frelka jest konsekwentnie i wielokrotnie przypominana: „Ryszard Frelek stanie się jego politycznym mecenasem”38. Stron, na których są jakieś informacje o relacjach Frelek–Kapuściński, jest kilkanaście, aż do momentu,
kiedy następuje kulminacja i czytelnik dowiaduje się, że:
gdy w sześćdziesiątym ósmym roku partia uderzy w antysemickie bębny, Starewicz, mający żydowskie korzenie, stanie
się jednym z obiektów natarcia koterii czerwonych nacjonalistów, wśród których Frelek będzie odgrywał niepoślednią
rolę39.
Dalej Domosławski szczegółowo omawia poszczególnych „partyzantów” i tłumaczy ich udział w rozkręcaniu antysemickiej
nagonki. I konkluduje: „wszyscy oni są dobrymi znajomymi,
kumplami Kapuścińskiego, w przypadku Frelka i Trepczyńskiego – przyjaciółmi również prywatnie”40.
I na zakończenie wywodu retoryczne pytanie: „Czy Kapuściński wie – lub czy dowie się później – że jego polityczny patron, Frelek, przykłada rękę do antysemickiej kampanii?”41.
Później postać partyjnego przyjaciela przestaje interesować
biografa i Frelek prawie znika z opowieści. Do udowodnienia
było to, z kim przestawał pisarz. W każdym razie żaden przyjaciel, poza głównym informatorem Jerzym Nowakiem, nie został tak wyeksponowany w Non-fiction jak Ryszard Frelek, przynajmniej do schyłku lat sześćdziesiątych. Do zaplanowanej
z góry pointy.
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Ibidem, s. 145.
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Ibidem, s. 224.
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Domosławski nie znajduje dowodów akceptacji Kapuścińskiego dla moczarowców, a nawet ją wyklucza. Jednak precyzyjnie omawia kontekst, wydobywa mroczną atmosferę nacjonalistycznej gorączki i pośrednio obwinia reportera za to,
że przyjaźnił się z jednym z moczarystów. Zresztą sam portret
Frelka jako dziennikarza i kacyka wydaje się papierowy. To raczej podręczny szwarccharakter, stworzony na użytek biografii.
Cokolwiek powiedzieć o Frelku, wiadomo, że jako prominentny
towarzysz osłaniał Kapuścińskiego42. Przyjmował go też w czasie pierwszej podróży do Indii, z czym wiąże się pewna anegdota. Kiedy po latach usłyszał, że nikt na reportera w Dehli nie
czekał, obruszył się: „– Jak to nikt – zdziwił się na pogrzebie [...]
– ja go tam witałem”43.
Perswazyjność wywodów Domosławskiego widoczna jest
w zamierzonych powtórzeniach. Biografista używa repetycji
jako środka perswazji szczególnie w tych fragmentach, gdzie
pojawia się jakiś zarzut, gdzie trzeba wyeksponować niedociągnięcie, przekłamanie. Wyjaśnia, dlaczego przypisywano
reporterowi znajomość z Che Guevarą, mimo że w rzeczywistości nigdy nie spotkał rewolucjonisty. Wątek wykreowanej
znajomości z ówczesnymi politykami (także z Idi Aminem czy
Lumumbą) w Non-fiction powtarzany jest czterokrotnie, albo
w tekście głównym, albo w przytoczeniach, albo w wypowiedziach świadków.
W książce Domosławskiego jest też inny rodzaj powtórzeń,
niezamierzony i przypadkowy. Wydaje się, że jest to konsekwencja pisania części rozdziałów jako osobnych całości, które
potem nie zostały odpowiednio zmienione. W wielu miejscach
powtórzenia wynikają ze słabości redakcyjnej – np. Heban do
znudzenia nazywany jest summą afrykańską Kapuścińskiego.
Grzech szósty: niezrozumienie metafory
Domosławski stara się wyeksponować te narracje Kapuścińskiego, którym świadkowie odmawiają autentyzmu – wiele
z nich, jak choćby wspomnienia z dzieciństwa, to kwestia indywidualnego postrzegania i rozumienia rzeczywistości. Choć
trzeba zaznaczyć, że nie zwraca uwagi na kilka intrygujących
i dyskusyjnych wątków, dających się odnaleźć w obszernej
twórczości Kapuścińskiego (choćby „cisza” w ambasadzie ame-
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rykańskiej po rewolucji Chomeiniego44 czy dwa wspomniane
już sprzeczne portrety Hajle Sellasje). Domosławski idzie raczej tropem już znanym i wcale nie tak sensacyjnym, jak sugerowałyby proponowane przez niego komentarze. Obszernie
omawia znany artykuł Johna Ryle’a, autora krytycznego szkicu o Hebanie. Relacjonuje Ryle’owską „listę potknięć, nieścisłości, błędów. Że sudańskie plemiona Dinka i Nuer utrzymują
się przy życiu nie tylko dzięki mleku, jak sugeruje Kapuściński,
lecz żywią się także zbożami, rybami i mięsem. Że Sudan nie
był kolonią brytyjską, lecz zarządzali nim wspólnie Brytyjczycy
i Egipcjanie. Że Bari nie pochodzą z Ugandy, lecz z Sudanu”45.
Do tych błędów badacz dodaje jeszcze, że w Addis Abebie było
więcej księgarń, a nie ta jedna, którą odwiedził pisarz i nazwał
„jedyną” (ostentacyjna metaforyczność). Intrygująca jest pieczołowitość, z jaką Ryle, brytyjski profesor antropologii, przypomina, że Sudanem oprócz Brytyjczyków zarządzali także
Egipcjanie. Można się zastanowić, czy wyjątkowo negatywny
obraz Brytyjczyków jako kolonizatorów (w przeciwieństwie do
Portugalczyków), rozrzucony w reportażach Kapuścińskiego,
nie zaważył na opinii badacza, skądinąd uprawiającego krytykę postkolonialną. To tak jakby francuski historyk karcił kogoś,
kto pisze o Napoleonie w Hiszpanii, że nie przypominał, iż Somosierrę zdobywali Polacy.
Domosławski kataloguje przykłady nieścisłości. Robi to z determinacją i zapomina, że twórca reportażu literackiego nie
musi zapisać wszystkiego, co widział, i nie ma obowiązku odnotowywania każdego zdarzenia. Nie rozumie, na czym polega
suwerenność autora prozy dokumentalnej, z której Kapuściński korzystał od przełomu, jakim stał się w jego twórczości Cesarz. Zmianę narracyjną jasno sygnalizował czytelnikom. Choćby w Szachinszachu, gdzie ze swadą opisywał scenę z końca
XIX wieku (datę autor wyraźnie zaznaczał) i odtwarzał grymasy
swoich bohaterów, mimo że w żadnych zapisach ani w niczyjej
pamięci nie mógł zostać utrwalony wygląd konkretnych lepianek, pod którymi mężczyźni siadali; ani odgłos chrupanej szarańczy, którą zjadali. Kapuściński dokładnie opisuje szczegóły,
nawet wyrazy twarzy i spojrzenia wędrujących przez pustynię.

>> 44 Piszą o tym Nowacka i Ziątek, którzy zwrócili uwagę, że sceny z Szachinszacha o spokoju wokół ambasady amerykańskiej były co najmniej niedopowiedziane, bo w rzeczywistości przetrzymywano tam ponad 400 zakładników, obywateli USA.
>> 45 A. Domosławski, op. cit., s. 434-435.

Jednak Domosławski z uporem stawia znak równości między pracą dziennikarza-depeszowca a pisarza-reportera, różnica między tymi aktywnościami jest pomijana w jego argumentacji. Za każdym razem wnioski proponowane przez
biografa-przyjaciela są negatywne, przypisują autorowi celowe manipulowanie i zmyślanie. Domosławski ignoruje różnice wynikające z odmienności postrzegania i rozumienia, a równocześnie wyolbrzymia zwykłe błędy. Wydaje się zresztą, że jak
na tak zasobne pisarstwo i przedinternetowy czas, w którym
powstawało, Kapuściński popełnił relatywnie niewiele błędów.
Chyba że detektywi jego twórczości nie ustaną w wysiłkach
i odnajdą jeszcze jakieś istotne przekłamania.
Mam odczucie, że wielu zagranicznych informatorów zostało zmanipulowanych przez Domosławskiego, bo podsuwał im wybrane fragmenty tekstu, które osobno trudno zrozumieć i wyjaśnić. Jednym z przykładów jest scena z targowiska
w Kampali w Ugandzie, rujnowanej przez Idi Amina. Domosławski pisze, że dziennikarza pracującego w Afryce, Williama Pike’a, „w zakłopotanie wprawia [...] fragment w rozdziale
o Idim Aminie”. U Kapuścińskiego ten fragment Hebanu brzmi
następująco:
Rybacy rzucili swoją zdobycz na stół i kiedy ludzie ją zobaczyli, nagle zaniemówili, znieruchomieli. Była ogromna i tłusta. To jezioro nie znało dawniej takich spasionych, wielkich ryb. A wszyscy wiedzieli, że siepacze Amina od dawna
wrzucają do jeziora ciała swoich ofiar. I żywią się nimi krokodyle i mięsożerne ryby. Wokół stołu panowała cisza, kiedy
niespodziewanie i przypadkowo nadjechała wojskowa ciężarówka. Żołnierze zobaczyli zbiegowisko, a także rybę na
stole i zatrzymali się [...] Podjechali tyłem do stołu, zeskoczyli na ziemię i otworzyli klapę. My, którzy staliśmy bliżej, zobaczyliśmy, że na podłodze skrzyni leżą zwłoki mężczyzny.
I zobaczyliśmy, jak taszczą tę rybę do skrzyni, a na stół rzucają nam martwego, bosonogiego człowieka46.
Pike wyjaśnia, że ta wielka ryba przywiedziona na targ to okoń
nilowy – gatunek wpuszczony do Jeziora Wiktorii przez Brytyjczyków. Dobrze przeczytać taką ciekawostkę, ale nie jest
to argument potwierdzający nieopanowaną fabulację Kapuścińskiego, która wprawia Pike’a w „zakłopotanie”. Komentator zapewne nie przypominał sobie całej sceny z targowiska,
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której kluczowym momentem jest zamienienie ryby na zwłoki człowieka. Interpretował raczej omówienie zaproponowane i skrócone przez Domosławskiego – w Non-fiction także zamieszczony jest okrojony cytat bez momentu kulminacyjnego.
Inaczej Pike zorientowałby się, że Kapuściński nie twierdzi, iż
ryba urosła do monstrualnych rozmiarów, bo żywiła się ludzkimi ciałami, ale jest to opowieść o reakcji wieśniaków na jej
widok, ogarniętych przerażeniem, że samaki „spasła się” w wodzie, do której wrzucano ciała ofiar Amina. Obraz jest oparty na
grze skojarzeń i opisie zbiorowego lęku, znanego także w powojennej Polsce, kiedy panował strach przed jedzeniem węgorzy z Bałtyku. Ludzie obawiali się wówczas, że mięsożerna ryba
żywiła się ciałami ofiar statków zatopionych podczas wojny.
Pisarz zakłada, że czytelnik po skończeniu elementarnej
edukacji biologicznej wie, iż mała rybka nie może urosnąć
poza ograniczenia swojego gatunku, obojętnie, czym byłaby
karmiona. Nie wielka ryba ani nie przerażenie ludzi są w tej historii najważniejsze, ale bezimienna, bosonoga ofiara reżimu.
Można ze złą wolą odczytać ten fragment reportażu i wspaniałomyślnie wytłumaczyć potencjalnym czytelnikom reportera-fabulanta, że na rynku w Kampali Kapuściński widział okonia nilowego. Domosławski nie rozumie lub nie chce rozumieć
symboliczności tej sceny47. Swoją drogą ten okoń jest adekwatnie nazywany „nilowym”, bo źródła Nilu wpadają właśnie do Jeziora Wiktorii.
Ryba z Jeziora Wiktorii jest taką samą metaforą jak główki
kapusty rosnące wokół Auschwitz. Swego czasu ta metafora
pobudzała wyobraźnię czytelników Leszka Kołakowskiego.
Grzech siódmy: karierowiczostwo (?)
Tendencyjność książki Domosławskiego ujawnia uporczywe eksponowanie niektórych wątków i konsekwencja, z jaką
biograf wraca do różnego rodzaju problemów (koncentracja
na karierze, koniunkturalizm). Po szczegółowym omówieniu
okresu stalinowskiego akces Kapuścińskiego do „nowej wiary”
przypominany jest w kolejnych fragmentach, np. w kontekście
powstawania Imperium. Znowu uruchamiana jest retoryka py-
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To, jak opowieść o rybie z Kampali spreparował Domosławski, zauważyli
również Zygmunt Ziątek w rozmowie w radiu TOK FM oraz Renata Gluza w obszernym, kompetentnym artykule Uwiedzeni („Press”, kwiecień 2010, s. 32-33).
47

tań, które jak twierdzi Domosławski, nie są stawiane „z intencją
«rozliczania»”48. A brzmią tak:
czy słyszał o łagrach, lodowatym piekle gułagu, gdy ołówkiem rysował „schodki” wiersza ku czci Stalina. Czy ów
wiersz dźwięczał mu w uszach, gdy zapisywał strony Imperium danymi o zbrodniach radzieckiego tyrana49.
I jeszcze listek figowy, przykrywający intencje takiej retoryki:
„Nie domagam się skruchy ani samokrytyki – chcę zrozumieć”50.
Nie jest materiałem na sensacyjną biografię historia takiego człowieka, jak Kapuściński: nie wywoływał skandali, był
dyskretny, szukał kompromisu i zamykał się na wiele godzin
we własnej pracowni. Równocześnie jego ranga słynnego pisarza daje szanse na poczytną biografię. Domosławski rozwiązuje tę aporię. Upiera się, żeby życie było równie ciekawe jak
twórczość. A to prowadzi biografistę w ślepą uliczkę, w dodatku krzywo wybrukowaną.
Sama twórczość nie jest główny przedmiotem zainteresowań Domosławskiego, pasjonują go przede wszystkim fragmenty, dające szansę dekonstrukcji. Jest skoncentrowany na
zawartości depesz, ignoruje dwa pierwsze pierwsze zbiory reportaży zagranicznych, prawie pomija eseistykę. Natomiast
próbuje, często skutecznie, udramatyzować codzienność: mariaż z władzą, nieopanowany vigor venereus, fiasko ojcostwa.
Nie waham się postawić tezę, że autorski interes Domosławskiego jest tu ważniejszy niż uczciwość biografa. Co do aktywizmu politycznego czasów stalinowskich, książka nie proponuje
nic nowego. Egzemplifikacja jest tu prosta, w postaci wierszy, z których zeitgeist wyziera całymi frazami. Ale też niewiele z niej wynika poza płaską interpretacją, ignorującą atmosferę czasu i podyktowaną współczesnym systemem wartości.
Afektowana próba zrozumienia wypierana jest przez radykalne oceny. Co do kochanek, to zawsze można podkoloryzować.
I tu Domosławski okazuje się pojętnym uczniem mistrza. Muszę zacytować akapit (zresztą będący przedmiotem drwin recenzentów):
królową może zostać sekretarka, ekspedientka, studentka,
intelektualistka, poetka, reporterka, tłumaczka, korektorka,
redaktorka, cenzorka, konspiratorka... Miłość nie zna barier,

>>
>>
>>

48
49
50

A. Domosławski, op. cit., s. 458.
Ibidem, s. 459.
Ibidem.
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ani granic, jest ponad klasami i zawodami, ponad kolorami
(brunetki, blondynki), miarami (wysokie, niskie, szczupłe,
puszyste), doświadczeniami (młodsze i nie najmłodsze), stanami (panny, mężatki, rozwódki)51.

To wycyzelowane zdanie brzmi jak pastisz Kapuścińskiego.
Wstęp do opisu kochanek, reprezentujących wszystkie typy
i profesje (choć dominują zawody środowiskowe, wydawniczodziennikarskie). Co zatem znajdujemy w rozdziale „o miłości
i innych demonach”? Najpierw autor cytuje fragment rozmowy Teresy Torańskiej z Alicją Kapuścińską. Kolejne głosy należą do „jednego z przyjaciół”, komentującego „innego”, „jednej
z podbitych”, „najprawdziwszej królowej”. Tylko Ryszard Frelek
występuje pod swoim nazwiskiem i mówi o oczarowanej sekretarce „jednego z partyjnych dygnitarzy”. Rozdział inkrustuje
też opowieść Kapuścińskiego o Carlotcie, uwiecznionej przez
pisarza w reportażu Jeszcze dzień życia. Jej portret, sugestywny i tajemniczy, łączy w sobie opis młodości, erotyzmu i śmierci. W końcu dłuższa rozmowa z anonimową kochanką, prezentowaną jako „ona”. Koniec. Całość to zaledwie 10 stron tekstu
o romansach. Proporcje jak 1:60. Po co? Odpowiedź przynoszą dyskusje toczone wokół książki. Wszystkie odnosiły się do
wątków obyczajowych. Recenzenci i publicyści dali się ponieść
temu tłumowi nieznanych „królowych” i choć wielu z nich nie
straciło krytycyzmu, to jednak dyskusja zaczęła żyć własnym
rytmem. Każdy mógł coś dodać, wyrazić opinię. Niektórzy postanowili przy okazji zaglądnąć do książki. Cel został osiągnięty. Impuls wysłany do kupujących. Brukowy reporter mógł liczyć na czytelników.
Przypomnę spostrzeżenie Krzysztofa Mroziewicza, że w całej twórczości Kapuścińskiego prawie nie ma opisów tego, co
może się zdarzyć między dwojgiem ludzi. Być może powściągliwość Kapuścińskiego była kwestią pokoleniową. Tym bardziej należy to uszanować, choćby do pewnego czasu.
Podobne kontrowersje budziła następna odsłona prywatności zaproponowana przez Domosławskiego. A mianowicie
trudne relacje z córką. Fragmenty wypowiedzi Zojki są zapośredniczone z innych tekstów, bo Domosławski nie rozmawiał
z nią i podobno nawet nie usiłował52. Rekonstruuje zatem historię ojca i córki, posługując się procedurami poznawczymi,

>>
>>

51
52

które nie są możliwe do zaakceptowania, jeśli chcemy poważnie traktować biografię, której bohaterami są osoby żyjące.
Znowu pełna dyskwalifikacja warsztatowa.
Podporządkowanie wszystkiego własnej karierze Domosławski imputuje swojemu bohaterowi. Pewnie każdy pisarz
motywowany jest nadzieją sukcesu. Kapuściński non-fiction jest
jednak takiemu zamierzeniu niewolniczo podporządkowane.
Książka została napisana w taki sposób, aby była czytelna dla
międzynarodowego odbiorcy. Po to znalazły się w niej długie
fragmenty wyjaśniające sytuację społeczo-polityczną w Polsce
gomułkowskiej czy solidarnościowej, czy relacja o atmosferze
wokół społeczności żydowskiej w przedwojennym Pińsku. Te
omówienia są repetycją z podręczników historii najnowszej,
potrzebną dla zagranicznego czytelnika, bo ta książka ma iść
w świat. Tak jak przez trzydziestoma laty poszły w świat opowieści o Hajle Sellasje czy Rezie Pahlavim. Opowieść ma swoje
prawa. To akurat dobrze zrozumiał z nauk mistrza Domosławski, szkoda, że przede wszystkim to.
Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że syndrom Salieriego, który
Małgorzata Różewicz w dyskusji przypisała Domosławskiemu,
celnie wyjaśnia relacje między biografem i jego bohaterem.

Abstract
Urszula Glensk, Seven Deadly Sins by Domosławski
The article by Urszula Glensk is a very careful analysis of
Domosławski’s Kapuściński non-fiction. Unlike many other critical
texts devoted to this book, it doesn’t take up the issue of legitimacy concerning the demythologization of the “emperor of report”
character. The article aims at assessing writing technique of the
biographer, showing those journalist and philological shortcomings which can stay unnoticed in a cursory viewing of Kapuściński
non-fiction.

Ibidem, s. 340.
Zob. R. Gluza, op. cit, s. 35.
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CESARZ REPORTAŻU BEZ REPORTAŻU
O konserwacji i erozji zaufania na przykładzie Imperium Ryszarda Kapuścińskiego
Jędrzej Morawiecki

1. Kłopot z mówieniem o Kapuścińskim
Niniejszy tekst wykroczy poza ramy czystego wywodu akademickiego. Artykuł ten będzie szkicem, opierającym się na osobistej drodze reporterskiej, jaką przeszedłem w Polsce, wykonując reportaże radiowe dla rozgłośni publicznych, pisząc
reportaże dla lokalnych gazet, ogólnopolskich dzienników
(głównie „Tygodnika Powszechnego”), periodyków („National
Geographic”) i agencji Reuters. Opowieść, którą proponuję, dotyczyć będzie konstruktu Ryszarda Kapuścińskiego, traktowanego jako bardzo istotny element dyskursu medialnego, ale
również jako ważny punkt odniesienia dla reportera, projektującego własną ścieżkę kariery i budującego tożsamość zawodową. Pomimo bardziej swobodnej, eseistycznej narracji tekst
ów ma w zamierzeniu mieścić się w ramach wywodu naukowego i sygnalizować pewne bardziej uniwersalne pytania, wykraczające poza osobistą egzemplifikację (która – jeśli byłbym
zmuszony do obrony metodologicznej – była wyłoniona w wyniku kontrolowanej i niekontrolowanej obserwacji uczestniczącej, stosowanej przeze mnie we wcześniejszych badaniach
i w prezentowanej w poprzednich publikacjach).
Mówienie o Kapuścińskim jest trudne. Kapuściński budzi
bowiem skrajne emocje. U małych reportażystów, takich jak
ja – wyzwala bezkrytyczny podziw lub zazdrość. Opowiadając
o Kapuścińskim, czujemy także knebel. Mówiąc o nim, poruszaliśmy się w ramach poprawności, czując strach przed wykluczeniem ze środowiska. Krytykowanie twórczości Mistrza niesie ryzyko posądzenia o zawiść, małość, frustrację.
Te swoiste uwarunkowania zawodowej normy konwersacyjnej wydają się pozostawać niezmienne, bądź co najmniej
podobne, przez cały czas mojej pracy zawodowej (aktywność
reporterską rozpoczynałem w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych). Kapuścińskiego chwalono, wyrażano zachwyt,
stawiano go za wzór i kontrprzykład dla nowego, sformatowa-

nego, nudnego dziennikarstwa, wchodzącego do Polski wraz
z przemianami wolnorynkowymi. Kapuściński stał się ikoną tej
lepszej, intelektualnej, wrażliwej pracy reporterskiej, łączonej
z etosem inteligenckim, subtelnością obserwacji świata i – jednocześnie – zdolnością do koherentnej narracji, pozwalającej
na syntetyzowanie i porządkowanie rzeczywistości.
Krytykowano Kapuścińskiego po cichu. W gazetach wyrażano wątpliwości bardzo nieśmiało, jednym zdaniem czy ostrożnym akapitem. W bezpośrednich kontaktach pomiędzy dziennikarzami i ludźmi kultury zastrzeżenia do jego opisu świata
pojawiały się w rozmowach kuluarowych. Ot: podczas wystawy prezentującej zdjęcia po wyprawie na Syberię szef galerii brał mnie na przykład na bok, pytał, co sądzę o Imperium,
sondując ostrożnie moją opinię. Gdy usłyszał, że niektóre fragmenty książki uważam za kontrowersyjne, ożywiał się, pochylał i mówił szeptem: „Ja Kapuścińskiemu w ogóle nie wierzę”.
Uruchamianie alternatywnych narracji, kontrastowych do Kapuścińskiego, czy wreszcie bezpośrednia artykulacja wątpliwości co do trafności jego opisów, podważanie spójności wizji
czy naderwanie zaufania do wielkiego reportera pojawiało się
dopiero po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników sytuacji
konwersacyjnej, po przeprowadzeniu „gry wstępnej” i upewnieniu się co do względnej zbieżności światopoglądowej rozmówców.
Pisze o tym w swoim nowym tekście Paweł Zajas, który
zauważa, że „krytyka twórczości [Kapuścińskiego] nigdy nie
zostaje wyrażona wprost, a jeśli już się pojawia, odnajdujemy ją w przypisach, dwuznacznych aluzjach, sprawdzonej
taktyce powoływania się na (często) zagranicznych adwokatów diabła”1.

>>

Zajas pisze: „Technikę umieszczania krytycznych odniesień w przypisach (oczywiście do tekstów innych autorów) odnajdujemy w tekście Przemysława Czaplińskiego (Kłopoty z nowoczesnością, w: B. Wróblewski (red.), „Ży1
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Zauważmy jednak, iż również tekst Zajasa jest obwarowany bezpiecznikami. Autor niejednokrotnie zapewnia, iż nie jest
jego celem deprecjonowanie twórczości Kapuścińskiego. Takie
wielokrotne deklaracje wydają się symptomatyczne dla uwarunkowań dyskursu, w którym przychodzi umieszczać tekst
krytyczny wobec mistrza reportażu.
Kiedy polscy koledzy ze środowisk uniwersyteckich dowiedzieli się, iż piszę ów tekst – drukowany jednocześnie w Hiszpanii – spoglądali na mnie z niepokojem. „Nie przesadzaj za
bardzo. Nie zapominaj, że na zewnątrz jesteś poniekąd ambasadorem Polski. Zostaw tego Kapuścińskiego, tak niewiele autorytetów nam zostało”. Nie pozostaje mi nic innego niż przed
przystąpieniem do zasadniczego wywodu zaserwować czytelnikom podobny bezpiecznik. Nie jest moją intencją podważenie wartości twórczości Kapuścińskiego (tak karkołomne założenie nie wydaje się zresztą rokować szans na powodzenie).
Chciałbym natomiast przyłączyć się do tych, którzy postulują
analizę krytyczną i dyskusję naukową, która nie powinna być
homofoniczna i z założenia afirmatywna.
2. Kapuściński w wyobraźni czeladników
Czy byłeś uczniem Kapuścińskiego? Odpowiedź na to pytanie,
zadawane często reportażystom, wydaje się dość kłopotliwa.
Dychotomiczny podział na uczniów Ryszarda Kapuścińskiego i Hanny Krall, uzasadniony być może w przypadku pewnej
wąskiej grupy osób pracujących w redakcji reportażu „Gazety
Wyborczej”, w szerszej perspektywie wydaje się trudny do zastosowania. Na pytanie: czy byłeś uczniem Kapuścińskiego (zadawane często z namaszczeniem i patosem) nie wypadało jednak nie mieć odpowiedzi.
W istocie jednak prawdziwym mistrzem czeladnika-reportera wydaje się wydawca, starsi koledzy, szefowie redakcji broniący go przed zakusami marketingu i polityków. Z większą
cie jest z przenikania…”, s. 279). Należy zaznaczyć, iż tekst Czaplińskiego jest
jedynym rzeczowym studium w tym tomie, różniącym się znacznie od pozostałych tekstów pisanych w tonie wspomnieniowo-apologicznym. Czapliński wskazuje choćby uwagę na fakt, iż uporczywe docieranie przez Kapuścińskiego do «jądra tożsamości», założenie, iż tożsamość jest każdemu z nas
dana, i że ma ona charakter esencjalny, pozwala określić autora Imperium jako
«dziedzica modernizmu» (tamże, s. 287)” (P. Zajas, Zagubieni kosmonauci. Raz
jeszcze o Imperium Ryszarda Kapuścińskiego i jego krytykach, „Teksty Drugie”,
w druku).

pewnością można jednak mówić w przypadku osób aspirujących do grupy reportażystów (tj. arystokratów dziennikarstwa,
uduchowionych, wolnych od kieratu pośpiesznej produkcji
newsów) o fascynacji czy wręcz zakochaniu w Kapuścińskim.
Twierdzenia, nauki Kapuścińskiego (choćby wyrywkowe, lapidarne) były rzeczywiście wyznacznikiem dla młodego reportera. Starsi koledzy cytowali autora Cesarza, odnosili się do jego
twórczości udzielając wskazówek warsztatowych. Kapuściński
nie był jednak moim mistrzem. Tak jak zapewne nie był również prawdziwym, niekwestionowanym mistrzem dla większości reportażystów. Mimo to jego nazwisko pojawiało się
podczas wykonywania pracy reporterskiej, stanowiło pewien
punkt odniesienia, czasem również stawało się ikoną sukcesu,
nobilitacji. Co pewien czas pojawiały się możliwości spotkania
z Kapuścińskim, ktoś powoływał się na znajomość z nim, ktoś
obiecywał, że z nim porozmawia, umówi. Szansa kontaktu ze
sławnym reportażystą była równoznaczna z zaszczytem wejścia na salony, reporterski Olimp.
Najpierw przeczytałem Cesarza – wielki, literacki reportaż,
mieszczący się w tradycji dokumentarnej, świetnie wyczuty
kompozycyjnie, stylizowany, obrośnięty literackością. Owa literackość, beletryzacja, sama w sobie sugerowała ingerencję
autora w opisywaną rzeczywistość. Silny subiektywizm nie pozostawiał wątpliwości co do autorskiego piętna i wyjścia poza
standardy dziennikarskiej sprawozdawczości (czy Kapuściński
przekroczył granice dokumentu i fikcyjności – to już osobna
dyskusja, której się tu nie podejmuję).
Potem czytałem Lapidaria. Pracowałem w lokalnym radiu,
rozgłośni niesionej porywem transformacji i etosem standardów BBC, jakie starsi koledzy próbowali wdrożyć we wrocławskim newsroomie. Pewnego razu, podczas przydzielania codziennych tematów na kolegium redakcyjnym, wysłano mnie
na wieczór promocyjny Kapuścińskiego. Zapytałem autora Lapidarium, jak czuje się w roli cesarza reportażu (tak nazwała bohatera wieczoru egzaltowana prowadząca). Czy to nie nazbyt
duża odpowiedzialność? Jak to jest być władcą gatunku, dyktującym reguły i wychwalanym przez dworzan? Pytanie retoryczne. Jak właściwie na nie odpowiedzieć? Jak miał odpowiedzieć
Kapuściński młodemu, nastoletniemu reporterowi w krótkich
spodniach, biegnącemu obrobić newsa i odrobić zadanie domowe do liceum? Powiedział, że czuje się w tej roli świetnie.
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Mnie jednak pytanie o odpowiedzialność niesienia korony króla, wzorca, niekwestionowanego mistrza towarzyszyło
przez wiele lat, kiedy sam zacząłem reportaże pisać i kiedy zacząłem analizować reportaże naukowo.
3. Świat Kapuścińskiego a świat realny – pierwsza konfrontacja
Przeczytałem Imperium. Zachłysnąłem się magią śnieżnej bieli, kolczastego drutu, strachu, łagrów i tajemniczej, spętanej,
ale jakże fascynującej rosyjskiej duszy. Czytałem Kapuścińskiego, czytałem jego naśladowców, młodszych konkurentów i aspirantów. Zebrałem opasły segregator reportaży o Rosji, wertowałem w ich poszukiwaniu numery ogólnopolskich
dzienników i tygodników. Moja głowa wypełniona była lodem, śniegiem, zamykałem powieki i widziałem surowe oczy
rosyjskich żołnierzy, czułem oddech mafii, wyobrażałem sobie
mroczne pejzaże kraju opływającego ropą, duszącego skażeniem, zatrważającego klęskami ekologicznymi, mrożącego śladem totalitarnej przeszłości. Po skończeniu liceum wyruszyłem autostopem do Moskwy. Jechałem z kierowcami polskich
ciężarówek, którzy częstowali mnie swoim chlebem, przemycaną wódką i jajami na twardo, gotowanymi na baku z ropą.
Słuchałem ich straszliwych historii. Dobrotliwi, dzielni kierowcy udowadniali mi, że „Rosja to kraj kurwy i szatana”. Wierzyłem w to. Ich opis potwierdzał to, co czytałem u Kapuścińskiego i młodszych, teraz znanych reportażystów. W mojej głowie
następowała idealizacja Rosji, budowa antyutopii, potrzebnej
do inicjacji, po to by stać się twardym mężczyzną, pisać gorzkie, acz porywające teksty i siedzieć przy barze w milczeniu (bo
cóż więcej powiedzieć, po tym wszystkim, co się zobaczyło na
Wschodzie, po Drugiej Stronie?). Claude Lévi-Strauss przyrównał podróżników i dziennikarzy wyjeżdżających w dzikie rejony świata do młodego indiańskiego chłopca, wyruszającego
w góry, by tam, w samotności, przekroczyć granicę dorosłości:
Młody człowiek, który na kilka tygodni lub miesięcy odrywa się od grupy [...], by narazić się na niezwykłe przeżycia,
powraca w blasku mocy, wyrażającej się u nas w artykułach
w prasie, wielkich nakładach, odczytach przy wypełnionych
salach. W procesie automistyfikacji grupy znajduje potwierdzenie magiczny charakter tej mocy i proces ten stanowi wytłumaczenie zjawiska we wszystkich jego postaciach
(Smutek tropików).

A może Kapuściński był w tej krainie naprawdę? Może ja i moi
starsi koledzy, których teksty składałem do segregatora, spóźnili się po prostu i dlatego nie mieli szansy dotrzeć do ZSRR,
który widział Kapuściński? Postaram się jednak udowodnić,
że mamy do czynienia z czymś więcej i że przesunięcie czasowe nie może być jedynym wytłumaczeniem owej poznawczej rozbieżności. Nadto lata moich pierwszych wyjazdów (od
1994 roku) bliskie są najnowszym obserwacjom Kapuścińskiego z Imperium.
Wyjechałem do Rosji i odczułem rozczarowanie. Nie odnalazłem świata, o którym czytałem. Transformacja związkowa była
rzeczywiście specyficzna2. Nie odnalazłem jednak lodowego
piekła i rozpadu, nie widziałem tego, o czym mówili kierowcy.
Dostrzegłem natomiast, że tirowcy nie zagłębiali się w szatańską Moskwę: spali przez kilka dni na strzeżonych parkingach
na obwodnicy, oszczędzając na dietach i czekając na towar. Pili
wódkę „Biały Orzeł”, droższą kilkakrotnie niż w pobliskim sklepie, jedli polskie jaja i wymieniali się podróżniczymi podaniami, spoglądając strwożeni na bloki wyzierające zza blaszanego
płotu parkingu.
Odnalazłem inną Rosję – odmienną, fascynującą, ale niedającą gwarancji szybkiego blasku, utwardzenia rysów i szlachetnego piętna, charakterystycznego dla mężczyzn powracających z dna piekieł. Widziałem Moskwę bliższą opisom Andrzeja
Drawicza, polskiego tłumacza i slawisty, który wspominał
o „tłumie szorstkim, zajętym sobą, ale wewnętrznie ciepłym”
(Pocałunek na mrozie). Drawicz zresztą tak oto opisywał reakcje
Polaków, którzy dowiadywali się o jego fascynacji Rosją:
Pytający mają w oczach życzliwe współczucie i gotowość
wybaczenia. Doskonale te spojrzenia rozumiem. Kryją w sobie przekonanie, że wybór zawodu rusycysty jest dopustem
Bożym czy dewiacją, więc widać wmieszał się tu srogi los,
może spadło nieszczęście, może jakiś zew krwi przytłumił
rozsądek (ibidem).
Napisałem Turpizm magiczny, wydrukowany w „Tygodniku Powszechnym”. Obraz medialny Rosji podzieliłem na cztery dominujące sfery. Stereotyp pierwszy: „Rosja to nędza”. Drugi: „Rosja
to Kołyma”. Trzeci: „Rosja to alkohol”. Czwarty: „Rosja to wróg”.

>>

Pierwszą połowę lat dziewięćdziesiątych opisywano z perspektywy
wywiadów autobiograficznych, prowadzonych przeze mnie w Krasnojarsku
w 2010 roku, jako czasy „rozbójnicze”, „gangsterskie”.
2
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Przyglądałem się narodzinom poetyki obowiązującej przy opisywaniu Rosji, dla której Imperium (niekoniecznie w zamierzony sposób, ten esej nie operuje kategoriami intencjonalności, nie twierdzę również, iż naśladownictwo było tu jedynym
czynnikiem reprodukowania stereotypu) stało się ważnym generatorem stałych epitetów i porównań. Kapuściński napisał:
„Michaił zawiózł mnie zdezelowanym, ale chyżym moskwiczem do miasta” (zdezelowane, choć pędzące z szaloną prędkością moskwicze pojawiają się w Imperium częściej). Od tego
czasu rozpadający się, szalenie niebezpieczny pojazd stał się
„leitmotivem” rosyjskich ulic. Ewa Wilk pisała w „Polityce” o „nielicznych ładach i rozklekotanych moskwiczach”, które „usuwają
się z drogi jeszcze mniej licznym, jakby złowrogim, ze swymi
lustrzanymi szybami, czarnym bmw i białym pontiakom”. Innych samochodów na ulicach nie było, pojazdy jęły stanowić
ucieleśnienie globalnej wizji rosyjskiego kontrastu: moskwiczowej nędzy, rozkładu, korozji (moskwicz musi być zdezelowany, innych przecież nie ma) i złowrogiego bogactwa mafii
w beemkach. Jak pisałem w Turpizmie magicznym:
równie przerażający wygląd musi przybrać rosyjskie miasto:
„W Astrachaniu pozbawione kątów prostych, pełne usterek,
szpar, szczelin i liszajów bloki nie mają konkurencji. [...] Od
razu po zbudowaniu nadawały się do remontu. Trędowate, betonowe wielkoludy z płatami obłażącego tynku” (Wojciech Jagielski w „Gazecie Wyborczej”). Trudno zakwestionować prawdziwość tego opisu. Tyle że nie jest to widok
jedynie rosyjski – podobne można zobaczyć w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, także w Polsce. [...] Tymczasem za sprawą polskich mediów Rosja staje się śmietnikiem, ruiną, obrazem apokalipsy. „Były mer przyjmuje mnie
w swoim mieszkaniu w bloku. Klatka schodowa wygląda,
jakby przeszedł przez nią huragan. Ani jednej prostej ściany,
powybijane okna. Drzwi wejściowe wyrwane, na posadzce
wala się martwy gołąb zżerany przez robaki” (Piotr Jendroszczyk w „Rzeczpospolitej”). W takich tekstach wizja Rosji coraz
bardziej przypomina Padlinę Baudelaire’a: turpizm staje się
wyznacznikiem, określającym sposób opisywania Wschodu3.
Przestałem ufać Kapuścińskiemu i przekazom medialnym. Później poznałem Mariusza Wilka, który w 1998 roku promował

>>

3

J. Morawiecki, Turpizm magiczny, „Tygodnik Powszechny”, 10.05.1998,

s. 1, 4.

swój Wilczy notes. Kontrowersyjny w poglądach, niestroniący
od patosu, Wilk zaproponował inną wizję Rosji i zgoła odmienne myślenie o warsztacie reporterskim. „Rosję trzeba przeżyć”
– deklarował, trawestując Tiutczewa i odrzucając pretensję do
syntetyzacji, kategorycznego i permanentnego ogarniania całości „ulegającej dekonstrukcji w trakcie pisania” (jak sugerował Kapuściński). Wilk pokazywał Imperium z punktu widzenia
Wysp Sołowieckich, na których – jak pisał – zamieszkał. Odniósł
się również do opisów Kapuścińskiego: „po kilka dni to tu, to
tam, i z każdej dziury rozdział-obrazek, niczym slajd na pamiątkę. Rzecz jasna świetny pisarz nawet obrazki robi wyśmienite,
tylko... po co? By zrobić komiks o Imperium?”4.
4. Piękna orientalizacja, czyli świat Kapuścińskiego raz jeszcze. Lektura Imperium po 16 latach
Przed wyjazdem do Hiszpanii czytam Imperium Kapuścińskiego
raz jeszcze. Odnajduję bardzo plastyczne subiektywne szkice.
Odczytuję w nich dużą reporterską wrażliwość, nie tylko deklarowaną. Z perspektywy czasu widać, iż autor Imperium wychwytuje rzeczy istotne, symptomatyczne dla przemian lat dziewięćdziesiątych. Intuicję Kapuścińskiego-obserwatora można
również potwierdzić twardszymi metodami. Wątki, rozwijane
bardzo obrazowo przez reportera, pokrywają się ze współcześnie prowadzonymi wywiadami biograficznymi (i tak w materiale z roku 2010 respondenci wymieniają na przykład jako dominujący obraz lat dziewięćdziesiątych zalew książek, mnogość
księgarskich bazarów i fascynację słowem drukowanym5).
Jednak w tych samych wywiadach biograficznych rosyjscy
respondenci, patrzący na przeszłość swego kraju z perspektywy prawie 20 lat, deklarują świadomość stygmatyzacji Rosji
przez Czechów, Słowaków, Polaków (jeden z respondentów,
wspominając swoje studia w seminarium duchownym w Koszycach, mówi na przykład: „bazowali na plotkach i doniesieniach prasowych [...]. Z niezdrową ekscytacją opowiadali mi
o dziwactwach, absurdzie i potwornościach współczesnej Rosji. Nie oczekiwali zaprzeczenia, ale potwierdzenia ich istnienia;
byłem tym niewiarygodnie zmęczony”).
Problem zaczarowania i stygmatyzacji Rosji nie jest problemem Kapuścińskiego jako osoby, ale jakości dyskursu medial-

>>
>>

4
5

M. Wilk, Wilczy notes, Gdańsk 1998, s. 60.
Tak jak: R. Kapuściński, Imperium, Warszawa 1993, s. 97.
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nego. A także jego książek jako silnej zmiennej, wytyczającej
wektor rozwoju owego dyskursu.
Tak, Kapuściński był „czarodziejem reportażu”. Tylko czy reportaż ma czarować, czy ma być „baśnią medialną”? Tęsknimy
za takimi baśniami, potrzebujemy ich. Kapuściński nam je daje.
Wprowadza nas w obszary inne, dziwne, zaczarowane, pełne
bieli, magicznej mroźnej przestrzeni, zniewalającej umysł. Prowadzi nas do Mordoru. W Azerbejdżanie wrzuca nas w maź,
opływamy ropą patrząc na beznogiego mężczyznę, umieszczonego na rozstaju dróg na drewnianej skrzyni. A potem
umieszcza nas w samochodzie, którym pędzimy po lodowej
powłoce, świadomi, że w każdej chwili możemy zginąć.
To nie jest baśń dla dzieci. To jest świat ekscytujący i straszny, ale straszny kameralnie, na naszą miarę. Idziemy ramię w ramię z wrażliwym reporterem-humanistą, który nie jest herosem dla licealistów, nie jest Ilją z bylin, nie jest bohaterem dla
mas. On jest nowy. Jest nasz, taki jak my – jak intelektualiści,
patrzący z troską i zachwytem na „polifoniczny”, różnorodny
świat w ruchu. Z pozoru słaby, delikatny. Nie ukrywa swych lęków, ale jedzie dalej: pomimo choroby, zmęczenia, mimo gruźlicy czy malarii. Musi jechać. By pokazać nam prawdziwy świat.
Bo bajka istnieje – nie wśród nas co prawda, nie u nas, ale
za granicą, w Imperium, na sąsiednich kontynentach, tak odmiennych od naszego. Turpizm magiczny jest odpowiedzią
na tęsknotę za ucieleśnieniem piekła i nieba, odnalezieniem
ich na ziemi, wbrew teoriom sekularyzacji, wbrew homogenizacji świata, pogłoskom o jego identyczności, wbrew głosom
o śmierci krainy Piotrusia Pana.
Kapuściński jest przy tym rzeczywiście wrażliwy, subtelny.
Daje tego niejednokrotnie dowody.
Wchodzę w ciemną bramę, w ciemne podwórko, potykam
się o stosy śmieci. Słyszę głos kobiety. Pyta, czego szukam.
Po jakimś czasie przychodzi do mnie, bierze mnie za rękę
i prowadzi do niewidocznych w ciemnościach drzwi. Czemu, dziwi się, macie taką gorącą rękę, mężczyzno?
(Coraz rzadziej mówią tu – towarzysz, ale też nie potrafią
powiedzieć – pan, bo to ciągle brzmi zbyt burżuazyjnie, a forma ty – wobec osoby, której nie zna się dobrze, jest niegrzeczna. Więc zwracają się do siebie per – kobieto, mężczyzno.)
Bo mam gorączkę, odpowiadam. Po omacku natrafiamy
na drzwi zamknięte kłódką. Wchodzimy, kobieta zapala świa-

tło. Widzę łóżko. Wiecie, mówię do niej, są takie amerykańskie
pocztówki, na których znajduje się napis SZCZĘŚCIEM JEST...
potem różne rysunki wyobrażają, co jest szczęściem. Otóż teraz, mówię, szczęściem jest zobaczyć łóżko.
Tak, jesteście rzeczywiście chorzy, mówi kobieta i za jakiś
czas przynosi mi czajnik gorącej herbaty, a na tacy całą kolekcję różnych konfitur i cukierków6.

Ta scena wzrusza. Kapuściński proponuje nam bardzo osobistą, subtelną podróż. Później rysuje na przykład bardzo trafny
szkic o demokratach i ich zniewoleniu komunizmem7. Co prawda wiele aspektów transformacji Kapuściński pomija. Trudno
jednak, by pisał o wszystkich... On jest po prosu obserwatorem.
A jak obserwuje?
Kapuściński, przekraczając granicę w Zabajkalsku, dzieli obcokrajowców na trzy grupy:
ūū głucho wściekłych,
ūū tych, którzy godzą się z istniejącą rzeczywistością i naśladują sposób myślenia i postępowania ludzi radzieckich,
ūū tych, dla których „wszystko jest przede wszystkim ciekawe, niezwykłe, nieprawdopodobne, którzy chcą ten inny,
nie znany im dotąd świat poznać, zbadać, zgłębić. Ci potrafią uzbroić się w cierpliwość i zachować dystans (ale
nie wyniosłość!), spokojny, uważny, trzeźwy wzrok”8.
Sam zdaje się zaliczać do trzeciej grupy, wedle własnych deklaracji ma być bowiem właśnie uważny, cierpliwy i niewyniosły.
Zauważmy jednak, że w Imperium Rosjanie są zwykle gorsi,
upośledzeni, nienauczeni samodzielnego myślenia, zniewoleni
Imperium. Reporter, pisząc o znerwicowanych (być może głodnych) wilczurach, o widzianych z okna pociągu żołnierzach
(którzy na pewno mierzą w niego)9, o drucie kolczastym i pa-

>>
>>

Ibidem, s. 137.
Zauważmy jednak: rosyjscy demokraci są tylko „anty”, reprezentują węższe myślenie, nie dogadają się z lewicowymi europejskimi intelektualistami (o
czym za chwilę).
>> 8 R. Kapuściński, op. cit., s. 33.
>> 9 Bardzo ciekawa wydaje się przy tym wypowiedź pewnej reporterki, która na obronę Imperium przytoczyła następujący argument: „Ja również pojechałam niedawno koleją transsyberyjską, czytałam po drodze książkę Kapuścińskiego i odnajdywałam wszystko, o czym pisał. W pewnym momencie
zatrzymał mnie nawet mundurowy z karabinem i powiedział mi coś strasznego, powiedział mi, że mnie zastrzeli, nie jestem tego pewna, ale tak zrozumiałam” (dyskusja po panelu dyskusyjnym o biografii Kapuścińskiego, pisanej
przez Artura Domosławskiego, „Salon Dudka”, Wojszyce, czerwiec 2010).
6
7
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sażerach, zaczepianych na wąskim korytarzu wagonu sypialnego, którzy odpowiadają monosylabami (na pewno dlatego, że
boją się rozmawiać z obcokrajowcem, szpiegiem), wydaje się
w swej hiperbolizacji popadać w paranoję10, twierdzi jednak,
że to Rosjanie (Sowieci) są paranoikami.
Pochopność w syntetyzowaniu i uogólnianiu rzeczywistości
zarzucał Kapuścińskiemu przywoływany już Mariusz Wilk:
W Lapidarium III Kapuściński notuje: „Żyć tak długo w jakimś
kraju, żeby móc powiedzieć: zupełnie go nie znam”. No właśnie! Czym więc, jeśli nie pośpiechem, tłumaczyć tę skłonność
do konkludowania w Imperium? Ot, ludzie w barze szybko jedzą, zauważa pisarz – to pewnie widmo głodu, zakodowane
w pamięci zbiorowej, doszło do głosu... Albo: dlaczego w sklepie brak łyżek i noży? Bo cały surowiec, potrzebny do ich wytworzenia, zużyto na produkcję drutu kolczastego11.
Może jednak w hiperbolizowanych opisach Kapuścińskiego
kryje się ironia? Gra z czytelnikiem? Tylko czy czytelnik będzie
tak czytał reportaż? I czy interpretacja tekstu dokumentarnego
może być dowolnie wieloznaczna?
Kiedy pytano mnie o Rosję (częstokroć szukając właśnie potwierdzenia, nie zaprzeczenia), odwoływano się do lektury Kapuścińskiego. Traktowano jego książki dosłownie, jako dokument właśnie, jako wiarygodne źródło wiedzy o ziemi nieznanej.
Autor Imperium wprowadza nas w krainę magiczną: plastyczną i straszliwą. Czy można mu jednak wierzyć?
Czytam o zatruciu i klęskach ekologicznych. Moje wspomnienie Krasnojarska sprzed miesiąca to brudne powietrze
(podczas wojny fabryki ewakuowano na Syberię i stawiano pośpiesznie, nie bacząc na kierunek wiatru i wywiewania spalin),
ale także krystaliczny Jenisej (przez most nad rzeką szedłem
czterdzieści minut, w dole widziałem piasek na dnie).
Imperium skupia się na ciemnej stronie. Taka koncentracja, związana z hiperbolizacją, a także wybiórcze korzystanie
ze źródeł, podporządkowane nie tyle konfrontacji i weryfikacji informacji, ile zaczarowaniu i zwiększeniu sugestywności
przekazu, wydaje się bardziej ogólną cechą twórczości Kapu-

>>

Co jest zresztą charakterystyczne dla opisów cudzoziemców, czego sam
niejednokrotnie doświadczałem. Bardzo ciekawie pisze o tym waszyngtoński
korespondent Kevin Connoly w tekście Spojrzał Anglik na Rosję, przeł. Ł. Grabowski, http://www.dziennikarze-wedrowni.org/archiwum/2006/listopad/
moskwa.html (data dostępu: 20.05.2010).
>> 11 A. Domosławski, Kapuściński non-fiction, Warszawa 2010, s. 60.
10

ścińskiego, na którą zwraca wielokrotnie uwagę Domosławski.
Kapuściński również w innych swoich pozycjach buduje scenerię z takich detali jak jezioro, w którym ryby są karmione trupami (legenda zostaje przedstawiona jako rzeczywistość), czy
ekstremalna, „wyboista” droga, którą musi pokonać reporter
(w rzeczywistości szosa była równa).
Co do drogi: Kapuściński – jak pamiętamy – mknie co rusz
znanym nam „zdezelowanym, acz chyżym moskwiczem”, którym pokonuje „trzydzieści kilometrów drogi pokrytej grubym
i gładkim lodem. Michaił pędził z szybkością stu kilometrów
na godzinę. Jechaliśmy i żyliśmy do pierwszego kamienia, który mógł sterczeć przed nami. Na tej drodze przy tej szybkości
oznaczał śmierć”12. Tuż przed ponowną lekturą Imperium jechałem pod Krasnojaskiem dacią z siostrami zakonnymi, z księdzem pędziłem kaliną, potem mknąłem po lodzie japońcem na
taryfie (kierownica była z prawej strony, samochód – bez wątpienia powypadkowy). Nie czułem się przerażony, śmiercionośne kamienie chyba się na nas nie czaiły. Nie czułem egzotyki.
Polska prowincja jeździ samochodami ściągniętymi z Niemiec,
złożonymi z ćwiartek, naciągniętymi, posztukowanymi na
piankę montażową. Ci, którym brak pieniędzy – zasuwają zimą
na letnich oponach. Może jednak 100 kilometrów na godzinę
to w moskwiczu inna prędkość? Nie miałem moskwicza, sam
jednak zajeździłem dwie łady „siódemki”, „trójkę”, dwa polonezy i dużego fiata. To jest ta sama generacja samochodów.
Takie targowanie z Mistrzem może wydawać się małostkowe, wręcz śmieszne. Kapuściński jednak właśnie z owych detali
buduje obraz zaczarowanego Imperium. Pytanie o te szczegóły, banalne drobiazgi, jest w gruncie rzeczy pytaniem o subtelną nić zaufania do wiarygodności, porozumienia tego, który
był, z tym, który tam nie był i ma przyjąć słowa narratora na
wiarę. To pytanie o więź pomiędzy czytelnikiem a reporterem,
publicznością a mediami.
Powtarzam więc w głowie te same pytania, które zacząłem
sobie zadawać wcześniej, po lekturze Kapuścińskiego. Czy Rosja w roku 1992 była tak różna od tej, którą zobaczyłem w roku
1994? Czy Rosjanie tak bardzo bali się obcokrajowców? Czy
ominąłem gdzieś bokiem Mordor? Czy dzieci idąc w mrozie
rzeczywiście zostawiają ślad, korytarz powietrzny, po którym
można rozpoznać, że wyszły już do szkoły?

>>
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R. Kapuściński, op. cit., s. 162.
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Mnożysz pytania i przestajesz wierzyć, odróżniać granicę tego,
co wyolbrzymione, zaczarowane, uwypuklone, od tego, co realne, pisane z intencją odwzorowania 1:1. Ten świat ma zakłócone
proporcje. On już nie jest kameralną opowieścią, pretenduje do
syntezy (chociaż jednocześnie Kapuściński zabezpiecza się, mówiąc, że synteza owa „się rozpada”, całość jest zaś utworem „polifonicznym” – na pewno jednak nie w filologicznym rozumieniu;
wedle definicji Bachtina Imperium jest klasycznym przykładem
homofonizmu opatrzonego dość wyrywkową egzemplifikacją).
Owe przykłady są jednak bardzo sugestywne. Zapadają w pamięć. Reporter gna z jednej „goriaczej toczki” do drugiej, wiezie nas tym razem do kopalni. Trwa strajk, patrzymy
na protest. Opis robi wrażenie. Kapuściński przewidział już, jak
wszystko się skończy (dyrektor oszuka robotników). Powodowany współczuciem milczy jednak, nie chce odbierać górnikom nadziei. Zachowanie bardzo ludzkie, chociaż niezgodne
z tym, czego uczymy przyszłych dziennikarzy. Reporter nie zadaje bowiem pytań, bo już wszystko wie. On myśli. Następnie
zaś wykłada nam, że „nigdzie tak dobrze nie widać podziału
społeczeństwa na klasę rządzących i rządzonych, jak tutaj. Podział ten zresztą trwa co najmniej od czasów Piotra I. Ot, taka
prosta, zdawałoby się, rzecz – wiedza o tym, jak zorganizować
i przeprowadzić spotkanie – jest już zmonopolizowana przez
klasę panującą”13. Reporter pretenduje do opisu socjologicznego, budowanego z uwzględnieniem analizy historycznej. Dlaczego jednak odwołuje się akurat do Piotra I, a nie któregokolwiek innego władcy (choćby Iwana Groźnego)? W stosowanym
opisie nie uwzględnia całego szeregu ruchów oddolnych, komun, rosyjskiego anarchizmu, indywidualistycznych poszukiwań religijnych itd. Kapuściński daje nam po raz kolejny półprawdę.
Podobnych nieścisłości, pozwalających na łatwe przytoczenie kontrprzykładów, przeczących tezie, można odnaleźć wiele (tak samo dzieje się zresztą w Hebanie, skonstruowanym podobnie do Imperium).
Idźmy jednak dalej, wejdźmy do „ciemnej, mroźnej i zasypanej śniegiem Workuty. [...] A te wiekowe kobiety na przystanku
autobusowym? Która z nich siedziała w łagrze, a która była jej
dozorczynią?”14. Kapuściński po raz kolejny nie pyta, wyobraża

>>
>>

13
14

Ibidem.
Ibidem, s. 164.

sobie jedynie losy napotkanych osób, projektuje ich życiorysy i sunie dalej, oczywiście przez „mroźną biel”, „brnie przez zaspy”, mając „cały czas przed oczyma wizję Michaiła Fiodorowa”.
Reporter głównie więc czyta, rozmyśla, nie opiera swego reportażu na wywiadach, a ewentualnie na współuczestniczeniu
w spotkaniach (ciągle jednak jako obcy). Jest milczącym obserwatorem. Rozmawia za to z dziećmi i starcami – pyta o drogę,
albo zapytuje ich: jak się żyje.
Ogląda też telewizję – z innymi, lub sam. Jedzie i patrzy przez
szybę – złowrogiego pociągu bądź rozpędzonego ponad miarę
samochodu. Takie źródła wydają się bardzo użyteczne, budzą jednak wątpliwość, jeśli zaczynają stanowić trzon konstrukcji reportażu – taki tekst zaczyna przypominać relację z Korei Północnej (z
braku możliwości rozmowy łapiemy to, co jesteśmy w stanie).
Kapuściński słucha, myśli, zamyka się, boi. Wydaje się, że
o Rosji więcej można dowiedzieć się z małego realizmu, prezentowanego w literaturze radzieckiej, spętanej przecież instytucją cenzury.
Reporter podąża jednak wprzód, pomimo ciągłego mrozu.
Przeżywa. Cytuje rosyjskich filozofów i niesie kwiaty w śnieg,
za miasto. Czy Kapuściński był sentymentalistą? Kierunek sentymentalizmu wiązał się przecież z reportażem, szczególnie
w swoim nurcie rewolucyjnym, fenomenie wykształconym
w Rosji. Pod koniec XVIII wieku Radiszczew podróżował z Petersburga do Moskwy, roniąc łzy nad niedolą chłopów (jego
publikacje były nielegalne aż do Rewolucji Październikowej).
Tyle że Radiszczew rozmawiał z ludźmi, przytaczał długie fragmenty wypowiedzi bohaterów. No i postulował zmianę. Kapuściński zaś o nią nie apeluje, on w zmianę nie wierzy. Widzi
bowiem w ludziach syndrom homo sovieticus (bardzo kontrowersyjny, choć popularny wśród intelektualistów konstrukt),
widzi w nich łagier, zniewolenie carskie.
Wprowadza nas znów do kopalni. Opływamy w mazi, grzęźniemy w turpizmie:
Mijaliśmy ludzi, którzy miesiącami nie widzą światła dziennego. [...] Kopalnia „Komsomolskaja” – oblodzone ściany,
oblodzone konstrukcje, nikłe światełka, pod nogami czarna, mokra maź. Kobiety rozdzielające wózki, przestawiające jakieś dźwignie, belki, podpory. Chcesz z nimi porozmawiać?, pyta Genadij Nikołajewicz. Ale o czym rozmawiać?
Takie zimno, taki mrok, taki smutek. I one, zajęte, ociężałe,
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zmęczone, może coś je martwi, może coś je boli? Niechże je
uszanuję, niechże im ulżę przynajmniej w ten sposób, że nie
będę od nich niczego chciał15.

Wrażliwość Kapuścińskiego, jego takt, który okazuje się silniejszy niż reporterski nakaz zadawania pytań, przypomina wstyd
rosyjskiego reportera Dmitrija Bykowa. On także był skrępowany rozmawiając z robotnikami w czasie, gdy jeszcze mógł pisać reportaże. Potem „reportaż zdechł”. Wcześniej jednak gatunek koncentrował się na przemyśle i „nikogo specjalnie nie
zajmował. Sam od takich reportaży zaczynałem, zawszem się
cholernie tej roboty wstydził: przychodzisz do dobrych, zapracowanych ludzi, zadajesz idiotyczne pytania, trujesz im dupę...
Żywię wobec robotników, ludzi pracy, zadawniony i silny kompleks. Koniec końców okazało się jednak, że nie ma już o czym
reportaży pisać: przemysł upadł, o bankach, gdzie faktycznie
przeniosło się życie, pisać jeszcze trudniej niż o trudzie dojarki.
Jakiż zresztą bank cię do siebie dopuści...”16.
Bykow twierdzi jednak, że brak pytań to regres dziennikarstwa. Kapuściński zaś nie pyta i z owej słabości warsztatowej czyni
cnotę. On opisuje dzikich. Przeraża się tak, jak przerażeni są obcy,
przybysze z zewnątrz, autorzy reportaży podróżniczych, pisanych
dla odbiorcy zewnętrznego. Przyjrzyjcie się, podobną Rosję widzimy w hollywoodzkich filmach (nawet w odcinku z Jamesem Bondem, który spogląda surowo w kamerę i mówi „spasajba”).
5. Krytyka Kapuścińskiego w dyskursie naukowym i medialnym w Polsce. Szept przed, krzyk po Domosławskim
Krytyczna analiza17 twórczości Kapuścińskiego nie ma w Polsce silnej tradycji, podobnie jak polemika publicystyczna czy reporterska. Na potrzeby niniejszego tekstu skupimy się na przywoływanym już artykule Pawła Zajasa, który zwraca uwagę na
sposób konstrukcji autorytetu Kapuścińskiego i moc jego oddziaływania na naukowców. Akademicy bowiem deklarowany
sposób pracy reportera (opisywany między innymi w pozycji Ten
inny) utożsamili z realną pracą dziennikarza. Zajas mówi: moc etnograficznego autorytetu pisarza stępiła czujność krytyków.

>>
>>

Ibidem, s. 157.
D. Bykow, The end. Koniec, czyli wywiadu nie będzie, przeł. J. Morawiecki,
http://www.dziennikarze-wedrowni.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7:the-end-koniec-czyli-wywiadu-nie-bie&catid=1:lewa-szpalta.
>> 17 Nie mam tu na myśli tzw. szkoły analizy krytycznej, a po prostu wywód
naukowy, zakładający krytyczne myślenie, obserwację i analizę danych.
15

16

Poznański filolog pisze o autorytecie etnograficznym, „który Kapuściński budował niezwykle starannie i przemyślanie18.
[...] Jako wiarygodny i znany na całym świecie reportażysta Kapuściński [...] grał rolę pisarza, który «ani na moment nie przestał być reporterem»”19. Jest to możliwe dzięki autorytetowi
etnograficznemu, zbudowanemu w Imperium z trzech części
składowych: etnograficznej sygnatury «bycia tam», śladu osobistego doświadczenia oraz antyturystycznej postawy, akcentowanej wielokrotnie przez pisarza expressis verbis” 20. Zajas cytuje Kapuścińskiego, który w Autoportrecie reportera deklaruje:
„Piszę «z jeżdżenia», nie jestem «wymyślaczem». Nie opisuję jakiegoś wyobrażonego czy własnego świata. Opisuję świat, który realnie istnieje”21. Kilkanaście stron dalej czytamy ponownie:
„Dla mnie to, co mam do powiedzenia, nabiera wartości przez
fakt, że tam byłem i byłem świadkiem wydarzeń. Jest – przyznaję – pewien egotyzm, że w tym, co piszę, skarżę się na upał,
głód lub ból, który odczuwam, ale fakt, że to wszystko osobiście przeżyłem, nadaje temu autentyczność”22.
Istotny do zbudowania przymierza zaufania wydaje się również biograficzny ślad autora – Kapuściński wie, co to Imperium23. Dzięki swemu doświadczeniu i intuicji miałby budować
obraz całości, przebijać się głębiej, pod powierzchnię wydarzeń, rozpoznawać rosyjską mentalność. W trafności diagnoz
ma pomóc również natura. Zajas odwołuje się tu do krytyki
Waldsteina pod adresem Kapuścińskiego, który pisze o fetyszyzacji przyrody w Imperium oraz konstruowanej i uporczywie
udowadnianej w tekście „typowości” rosyjskiego myślenia (podobne mechanizmy odnajdujemy również w Hebanie):
Dla Maxima Waldsteina przykładem fetyszyzacji rosyjskiej
przyrody przez Kapuścińskiego jest pojawiający się w książce

>> 18 Podobnie pisze Domosławski, chociaż udowodnienie realizowania zamierzonej strategii wydaje się trudne; tak czy inaczej zgodnie z wcześniejszą
deklaracją w niniejszym tekście nie będziemy rozstrzygać intencjonalności
działania.
>> 19 B. Nowacka Magiczne dziennikarstwo..., s. 23, cyt. za: P. Zajas, op. cit.
>> 20 P. Zajas, op. cit.
>> 21 R. Kapuściński, Autoportret reportera, Warszawa 2008, s. 13, cyt. za: P. Zajas, op. cit.
>> 22 Ibidem, s. 53.
>> 23 Ową pewność wydawały się zachwiać sygnały kreowania, a nawet fałszowania pewnych elementów życiorysu – Domosławski zwraca uwagę na
to, że Kapuściński wymyślił ucieczkę swojego ojca z transportu do Katynia,
o czym piszemy w kolejnym podrozdziale.
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opis Syberii. [...] Chomiuk24 [...] skutecznie neutralizuje krytykę,
uwydatnia jej absurdalne, istotnie słabe miejsca, pomija zaś
milczeniem tę argumentację rosyjskiego literaturoznawcy,
która wskazuje na „w jakiejś mierze orientalizującą” perspektywę Imperium (autorka przyznaje więc, iż takowa istnieje,
ale wątku nie rozwija). Waldstein słusznie bowiem zauważa,
że choć przyroda nie stoi w centrum narracji Kapuścińskiego,
to kiedy już się pojawia, skupia na sobie całą uwagę. Na podstawie impresji krajobrazowych Kapuściński snuje daleko idące rozważania natury historycznej i socjologicznej. Przestrzeń
rosyjska zostaje przeciwstawiona europejskiej. W miarę zagłębiania się w biały pustynny bezkres, któremu towarzyszy
„uczucie zapadania się w niebyt, zanikania”25.

I dalej Kapuściński:
Ogrom, owa nieobjętość Rosji mają ujemny wpływ na sposób myślenia jej mieszkańców. Nie wymaga ona bowiem od
nich skupienia, napięcia koncentracji, energii ani tworzenia
dynamicznej, intensywnej kultury. Ot, wszystko rozłazi się,
rozcieńcza i tonie w tej nieobjętej bezforemności. Rosja –
przestrzeń z jednej strony bezkresna, szeroka, z drugiej – tak
przytłaczająca wielkością, że zapiera dech i nie ma czym oddychać26.
Jak pisze Zajas: „Przyroda staje się u Kapuścińskiego narzędziem «romantycznej antropologii»”27. Chomiuk zauważa jednak, że również Wilk, krytykujący Kapuścińskiego, nie cofa się
„przed tropieniem związków między cechami rosyjskiej przyrody a mentalnością człowieka Wschodu; chętnie podkreśla –
także za Bierdiajewem – zależności między błotnymi przestrzeniami Rosji a biernością jej mieszkańców”28.
Trzeba jednak przyznać, że „surowa krytyka”, jakiej dopuścił
się Wilk 12 lat temu, sprawiła, że pisarz zaczął być identyfikowany właśnie jako antagonista Kapuścińskiego. Stało się tak,
mimo że cała polemika rozegrała się z początku na przestrzeni zaledwie kilku akapitów Wilczego notesu29. Wcześniej – jak

>>

24
Zajas pisze szerzej o symptomatycznej polemice pomiędzy Chomiuk
i Waldsteinem, która nie mieści się w ramach tego wywodu.
>> 25 R. Kapuściński, Imperium, op. cit., s. 38.
>> 26 Ibidem, s. 42.
>> 27 P. Zajas, op. cit.
>> 28 A. Chomiuk, „Prawdziwa” rzeczywistość..., s. 227, cyt. za: P. Zajas, op. cit.
>> 29 Teraz Wilk krytykuje Kapuścińskiego znacznie obszerniej, choć ostrze
krytyki wydaje się być wymierzone w inne obszary i sprowadzać do wycieczek personalnych. Autor Wilczego notesu nie tylko podważa reporter-

pamiętamy – nieśmiałe głosy krytyki pojawiały się jedynie na
marginesach tekstów, których autorzy napomykali na przykład
jednozdaniowo, iż „granica pomiędzy pisaniem o wszystkim
i niczym jest bardzo cienka”.
Czy tego chcemy, czy nie – przełomem w mówieniu o Kapuścińskim okazała się jednak książka Domosławskiego. Kapuściński non-fiction budzi ogromne emocje. Redaktorzy
Wydawnictwa „Znak”, które wycofało się z wydania pozycji
(ostatecznie ukazała się ona nakładem „Świata Książki”), mówią
o biografii z niesmakiem nawet w prywatnych rozmowach. Koleżanka z instytutu wspomniała mi z kolei, iż „nie mogła zdzierżyć, że ktoś podniósł rękę na jej ukochanego Kapuścińskiego”.
Inny znajomy krytyk stwierdził, że autor bestsellera „zachowuje się jak mały piesek, który krzywdy zrobić nie zdoła, ale dużo
szczeka, choć Kapuścińskiemu do pięt nie dorasta”. W podobnym duchu inicjowana jest dyskusja na forum Kapuscinski.
info. Wątek o znamiennym tytule Odpieprzcie się od Kapuścińskiego – czyli co ma Bikont i Domosławski do Herlinga, Herberta
i Kapu został otwarty cytatem z Lapidarium: „Utrapieniem ludzi
sławnych jest to, że kuszą miernoty do napaści. Te ostatnie liczą, że atakując sławnego człowieka, same zdobędą odrobinę
sławy”30. Z kolei Stanisław Bereś, prowadząc panel dyskusyjny,
którego Domosławski stał się głównym bohaterem, stwierdził,
że spór o Kapuściński non-fiction to najważniejsza debata w powojennej krytyce literackiej w Polsce. Sprzedaż książki przekroczyła 100 tysięcy (standardowe nakłady zbiorów reportaży to
2-3 tysiące).
Odbrązowienie Kapuścińskiego dokonywane jest przy tym
zasadniczo w następujących sferach: życie prywatne, lustracja
(współpraca ze służbami wywiadowczymi) i mijanie się z prawdą w reportażach (mity: o ucieczce ojca z Katynia, o przyjaźni
z Che Guevarą, o skazaniu na rozstrzelanie, kontrowersje w doborze źródeł). Najsłabiej dostrzeżonym przez prasę i zarazem
najistotniejszym dla nas wydaje się trzeci zarzut: konfabulacji
i hiperbolizacji.
ską trafność opisu Rosji, ale sam styl życia oponenta. Ów styl wydaje się bowiem niezgodny z wizją Wilka, która miałaby być lepsza i głębsza: „Po co mu
[była] tropa Malinowskiego na starość, kiedy swoich miał więcej? Do końca
nie potrafił stanąć. Zatrzymać się! A przecież marzył w Lapidarium V o klasztornej celi na schyłek życia. I co?” (M. Wilk, Walka z cieniem, „Plus Minus”, 2627.06.2010, s. P22).
>> 30 http://www.kapuscinski.hg.pl/forum/read.php?7,1700.
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6. Niebezpieczeństwo majstrowania przy autorytetach – społeczność reportażystów w sytuacji permanentnego zagrożenia
Podważanie autorytetu mistrzów reportażu może budzić niepokój nie tylko wśród tych, którzy autorów ukochali, nie tylko
wśród obrońców instytucji salonu, restauratorów elit, ale także
wśród tych, którym leży na sercu obrona statusu gatunku. Reportaż znajduje się bowiem w stanie permanentnego zagrożenia. W Polsce przetrwał transformację nie tylko dzięki bardzo
silnej tradycji dokumentarnej, nie tylko dzięki edukacji czytelniczej, ale również dzięki rozwiązaniom instytucjonalnym,
stworzonym systemowo inkubatorom, takim jak redakcja reportażu w „Gazecie Wyborczej”. By produkować reportaże, potrzebni są reportażyści. Potrzebne są gwiazdy (a więc ta mniejszość, która do elit przystąpiła, otrzymuje delegacje i żyje
z pisania kilkunastu tekstów rocznie) oraz ci, którzy aspirują
do elit, którzy mają nadzieję dostać się do nich w przyszłości
bądź którzy realizują etos inteligencki, piszą teksty, mimo że do
pracy dokładają, działają realizując imperatyw twórczy bądź
społecznikowski. Wszystkim tym subpopulacjom (a także czytelnikowi, który broni statusu reportażu) potrzebne są ikony
mistrzów, sztandary, przykład tych, na których musielibyśmy
podnieść rękę, gdybyśmy podnieśli ją na reportaż.
Ów problem zagrożenia gatunkowego wykracza poza region, nie dotyczy jedynie rynku prasowego w Polsce. Podważając wiarygodność reportaży, twórczości non-fiction bądź choćby zastanawiając się nad jej statusem i falsyfikując mistrzów,
próbujemy iść w poprzek frontu, wchodzimy w środek batalii,
jaka toczy się pomiędzy zestandaryzowanym dziennikarstwem
korporacyjnym, wytwarzającym wiarygodne, ale obłe, pozbawione smaku, jednorazowe, bliźniacze produkty, a piewcami
indywidualnej twórczości, realizowanej w zgodzie z głębokim
humanizmem i choćby względną, uskrzydlająca jednak wolnością artystyczną31. Próbujemy iść w poprzek, być może jednak jesteśmy spychani na jedną ze stron frontu i stajemy obok
zwolenników dedukcyjnego i konserwującego system medialny, obiektywnego i globalnego dziennikarstwa przemysłowego (tak krytykowanego przez Kapuścińskiego). Naprzeciw nas,

>>

31
Piszę o tym szerzej w: Rosyjski oczierk a zachodnioeuropejski feature.
Dwa wektory rozwoju współczesnego reportażu (publikacja po konferencji „Reportaż bez granic? Typy, funkcje i tendencje rozwojowe współczesnego reportażu dziennikarskiego”, 10 grudnia 2009, w druku).

z drugiej strony frontu – walczą o przetrwanie mniejszościowi,
szlachetni, pełni ideałów obrońcy dziennikarstwa subiektywnego, wymykającego się normom, refleksyjnego, rewolucyjnego, indukcyjnego.
Po ich stronie wiszą sztandary z podobizną autora Cesarza.
Chcieliśmy być tam, gdzie oni, raczej tam niż tu, w każdym razie. Zepchnięto nas na obce nam pozycje. Dlaczego?
Kapuściński ma być ikoną reportażu. On nobilituje jego istnienie, utrzymuje popularność, wskazuje na potrzebę jego pielęgnowania. Rekompozycja dyskusji nie może być dokonywana
bezkarnie. Dlatego właśnie majstrowanie przy sferze symbolicznej i demontowanie autorytetu budzi tak wielkie emocje.
Jeśli jednak zdołamy wyrwać się ze spolaryzowanego opisu, antagonizującego narrację analizy książek mistrza na jego
zwolenników i przeciwników (tj. na zwolenników i przeciwników wolności twórczej reportera), możemy znów zacząć zastanawiać się nad specyficzną pozycją, jaką zajmował.
Kapuściński był arystokratą dziennikarstwa. Przyjął koronę
cesarza reportażu (a w każdym razie jej nie zdjął). Kapuściński
obiecuje, że da nam wszystko (co najmniej pół królestwa). Daje
mniej. Czy daje nam w ogóle reportaż?
7. Cesarz reportażu bez reportażu
A co to jest reportaż? Przyjmijmy stosowaną przeze mnie do tej
pory definicję, bazującą w dużej mierze na klasycznym opisie
Niedzielskiego. Jako reportaż będziemy rozumieć
gatunek pograniczny, realizujący jednocześnie funkcję publicystyczno-informacyjną oraz artystyczną. Tekst reportażowy będzie posiadać kilku – co najmniej dwóch – bohaterów,
identyfikowalnych w rzeczywistości, z których jeden może
być narratorem. Autentyczne muszą być przy tym nie tylko
wszystkie postaci, ale także wydarzenia, w które są zaangażowane, i ich tło, sceneria, sposób przebiegu rozmowy. Pomiędzy bohaterami może występować interakcja, dialog, tekst
jest skomponowany zgodnie z określoną linią fabularną32.
Reportaż opiera się więc na pracy terenowej. Nie jest czystym
esejem, opowiada o losach bohaterów (więcej niż jednego,
a więc więcej niż reportera).
Skoro tak, to czy późniejsze teksty Kapuścińskiego, takie jak
Imperium i Heban, były w istocie reportażami? Zbigniew Bauer

>>

32

J. Morawiecki, Rosyjski oczierk..., op. cit.
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podkreśla element pracy terenowej u Kapuścińskiego. Zauważa, że pisarz wiedział, iż „mógłby napisać rzecz o rozpadającym
się państwie carów i pierwszych sekretarzy wyłącznie na podstawie zgromadzonych książek i artykułów prasowych, jednak
podjął się morderczej podróży [...] po to, by agonii supermocarstwa przyjrzeć się bez pośredników”33. Zajas jednak czuje
nieufność, nie podziela zachwytu Bauera:
Problem w tym, że zaufanie do i podziw dla autora jako
tego, który „tam był”, przesłania większości krytyków i badaczy prosty fakt: w samym tekście nie znajdujemy zbyt
wielu śladów „doświadczenia terenowego”. W pierwszej
części książki mamy zaledwie piętnastu informatorów, których Kapuściński wymienia z imienia i nazwiska. Główną
ich funkcją jest stworzenie punktu wyjścia dla ogólniejszych rozważań opartych na wcześniejszych lekturach
(liczba osób odpowiada mniej więcej liczbie podrozdziałów: jedna osoba, jedna historia). Mamy więc do czynienia
z poetyką „wypisów lekturowych”, brakuje wyraźnie zarysowanych bohaterów, którym reporter towarzyszy. W swoim podejściu do opisu doświadczenia etnograficznego
Kapuściński przypomina więc, bardziej od podziwianego
przez siebie Bronisława Malinowskiego, alegorię etnografii
gabinetowej, pochodzącą ze strony tytułowej wydanego
w 1724 roku dzieła ojca Josepha-Françoisa Lafitau (16811748) Mœurs des sauvages ameriquains (‘Zwyczaje amerykańskich Indian’)34.
W Imperium brakuje wywiadów. Wątpliwości może budzić weryfikacja źródeł. Czy nie było tak, iż autor wybierał najatrakcyjniejsze, a nie najbardziej wiarygodne?
Tak czy inaczej im bardziej Kapuściński syntetyzował, tym
bardziej odchodził od reportażu. Przyjął wizerunek antropologa, wrażliwego myśliciela, skromnego, prostego, oczytanego,
wytrwałego. Otrzymał legitymację do takiego pisania – jako
jeden z niewielu. Licencję na przemyślenia i pośredniczenie
w kontaktach z wielkim światem – w sposób bardziej intelektualny, refleksyjny niż Tony Halik, w sposób dający obietnicę
oświecenia, a nie rozrywki. Stał się klucznikiem rozwierającym

>> 33 Z. Bauer, Paradoksy prawdy. Pisarskie wybory Ryszarda Kapuścińskiego,
[w:] „Życie jest z przenikania…”: szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego,
red. B. Wróblewski, Warszawa 2008, s. 43.
>> 34 P. Zajas, op. cit.

bramę do antyturystycznej rzeczywistości. Otwierającym nas
na inność, dającym kartę do brylowania na salonach, cytowania przemyśleń, wyjścia poza duszną europejskość.
W tym sensie dawał obietnicę innej wędrówki niż wejście
do Unii Europejskiej, świata wolnego rynku i neoliberalizmu.
Obietnicę bycia alternatywnym i oświeconym. Tylko czy ta alternatywa nie stała się zbyt papuśna, naiwna, popkulturalna
(„bądź alternatywny, pij cherry coke”)?
Ale nawet jeśli tak – cóż z tego? Cóż z tego, że wyolbrzymiał? Że nie był obiektywny? A któż jeszcze – prócz zwolenników Szkoły Niemieckiej i funkcjonalistów, wynoszących na ołtarze pluralizację dyskursu politycznego w mediach – wierzy
w obiektywizm? A więc – czy pytanie o prawdę w reportażu
jest w ogóle zasadne?
8. Gatunek pogranicza a obecność fikcji – naiwne pytanie?
Zajas twierdzi, że tak: „Kwestia nachodzenia na siebie fikcyjności i faktów zebranych podczas pracy terenowej nie jest [...]
problemem «z gruntu akademickim», ograniczonym do «jałowych sporów krytyków»”35. Badacz polemizuje w ten sposób z Beatą Nowacką, której „nie wystarczy [...], podobnie jak
Aleksandrze Chomiuk, poczytność książek pisarza i jego pozycja w literaturze światowej. Chce go widzieć zarówno na półce
z napisem «literatura piękna», jak i w dziale podręczników do
socjologii czy antropologii społecznej. Nowacka kończy rozdział z typową dla siebie emfazą: «Zatem absolutnie nie można się zgodzić z tym, że Ryszard Kapuściński przekroczył granicę między dziennikarstwem a literaturą. On ją unieważnił!»”36.
Z kolei Kazimierz Wolny-Zmorzyński wydaje się uważać spór
o fikcyjność za naiwny – szczególnie z punktu widzenia filologa, znającego procesy historyczno-literackie (przecież wiadomo, że to, co czytamy, nie jest prawdą, każdy autor kreuje rzeczywistość; prawdy nie ma)37.
Takie stwierdzenie wydaje się dopuszczalne (nawet naturalne) w dyskursie literaturoznawczym, ale raczej nie w dyskusji
w branżowej, godzi bowiem w samą definicję reportażu, rozsa-

>>
>>
>>

Ibidem.
Ibidem.
37
Wypowiedź podczas panelu dyskusyjnego o Ryszardzie Kapuścińskim
„Między baśnią medialną a rzeczywistością” (uczestnicy: J. Antczak, A. Domosławski, U. Glensk, J. Morawiecki; prow. S. Bereś) – kwiecień 2010, Instytut
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
35
36
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dza jej fundament. Chyba że dopuścimy odstępstwa u arystokracji, u półbogów, tych, którzy w przeciwieństwie do media
workers zostali wyniesieni na Olimp. Nawet jednak przy takim
ujęciu konfabulacja, szczególnie ta jawnie wyartykułowana,
nie będzie raczej akceptowana. Inna rzecz, że za nietakt możemy uznać pytanie mistrzów o wiarygodność źródeł38.
A czy dopuszczamy hiperbolizację? Stosujemy ją, każdy
z nas, reportażystów, zapewne się nią posługuje. Tego wymaga
wyczucie rytmu, dominant kompozycyjnych, operowanie kontrastem. I mamy usprawiedliwienie umieszczania tego chwytu
w palecie naszych środków: my i tak rzeczywistości nie przenosimy na kartki, my ją odtwarzamy, przepuszczoną przez siebie,
my ją postrzegamy, wchłaniamy i konstruujemy od nowa, staramy się ją zbudować w wyobraźni czytelników. To bardzo subtelny i trudny do zwerbalizowania proces.
Granica między prawdą a fikcją tkwi w każdym z reporterów. Jest płynna.
Ale jednak jest, ona istnieje.
Jak jej jednak w takim razie ustrzec? Jak uniknąć bezkarności twórcy, który zaciąga u czytelnika dług zaufania (odbiorca
nie sięga przecież po reportaż jedynie z powodu walorów estetycznych, ale w oczekiwaniu opowieści o świecie namacalnym,
realnym)? Przeciwnicy obiektywizmu w dziennikarstwie proponują zastąpienie go kategorią uczciwości39. Cóż jednak jest
w takim razie nieuczciwe?
Zapewne traktowanie tekstu jedynie jako produktu użytecznego dla redakcji. Jako środka do budowania własnego wizerunku. No i uleganie gorączce pogoni za atrakcyjnością, uleganie wreszcie – własnej słabości gawędziarstwa i okraszania
świata, zaczarowywania go... U mnie na wsi mówi się o takich
ludziach – bajkopisarz. „Od bajkopisarzy należy stronić, trzeba
się ich wystrzegać” – przestrzegają mnie sąsiedzi z PGR-u (mają
co prawda na myśli głównie nieuczciwych rzemieślników, obdarzonych talentem krasomówczym).

>> 38 Wydaje się jednak, że takie upowszechnienie takiej normy byłoby podobne do uznania za nietakt zadawania pytań o badania terenowe mistrzom
badań społecznych, zakładając, że wystarczy ich intuicja, że standardy metodologiczne ich nie dotyczą; i coś w tym jest, bywa, że ulegamy takiej presji
autorytetu, ale także rzeczywistego geniuszu i trudno mierzalnej, chociaż wyczuwalnej ogromnej intuicji.
>> 39 J. Morawiecki, Mały człowiek. O współczesnym reportażu w Rosji, Warszawa 2010, s. 39.

Baśń medialna, ukazująca nam pięknie zaczarowaną, ale
zniekształconą rzeczywistość nie jest niewinna. Takie podania
reportażowe – szczególnie jeśli są skanonizowane, zwielokrotnione przez innych reporterów – mogą powodować stygmatyzację i autostygmatyzację narodów, regionów świata40. Grzech
nadmiernie rozpasanej hiperbolizacji wydaje się częsty, szczególnie widoczny na przykład w nader turpistycznych tekstach
Jacka Hugo-Badera, który również pisze o Rosji i odwołuje się
do szkoły Ryszarda Kapuścińskiego. Ten grzech wydaje się jednak wpisany w warsztat reportażysty, jest pokusą szczególnie
silną w sytuacji uwolnorynkowienia zawodu.
10. Trudne podsumowanie
Kiedy zadzwoniłem do Zajasa, zapytałem o reakcje polskich
kolegów na jego tekst. Artykuł został przetrzymany w redakcji
i przeniesiony do kolejnego numeru. Zajas był jednak świeżo
po konferencji naukowej: „Odbiór ciężki, atmosfera zawiesista.
Mówili, że tak nie wypada”41. Później zaczęliśmy zastanawiać
się nad statusem literatury dokumentarnej, tej, która opowiada o światach nieznanych, tłumaczy nam rzeczywistość zewnętrzną, nie przywala jednak ociężałą faktografią, przeciwnie
– uskrzydla nas, zachwyca literackim polotem i subtelnością.
Zajas mówił o sytuacji w Holandii, którą zajmuje się z racji swej
niderlandystycznej specjalizacji. Zbudował paralelę do polskiej
dyskusji. W Holandii drogę analogiczną do Kapuścińskiego obrał najbardziej prominentny niderlandzki pisarz niefikcjonalny
Frank Westerman, również tłumaczony na wiele języków i poruszający się na pograniczu gatunków. On także zaczynał jako
reporter, z czasem zaś zaczął nabierać coraz większego apetytu na beletrystykę. Westerman czerpie korzyści z istnienia po
obu stronach – mówi Zajas – jednocześnie jednak podkreśla
zawsze pakt rerefencjalny z czytelnikiem. Droga zdolnego reportera, wziętego autora książek non-fiction, może się więc
przedstawiać w dużym uproszczeniu następująco: dziennikarz rozwija się, pisze, składa swoje artykuły w zbiory, książki.
Czasem dorabia łączniki, pracuje nad kompozycją. Zgarnia nagrody zarezerwowane dla literatury niefikcjonalnej. Zaczyna

>> 40 O stygmatyzacji i powstałej w efekcie autostygmatyzacji mówiła Maria Todorova, odnosząc się do wojny na Bałkanach i konstruktu złych Serbów
(por. np.: J. Morawiecki, Byle mniej krwi: rozmowa z Marią Todorovą, http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IH/krew.html, 10.08.2010).
>> 41 Rozmowa telefoniczna z P. Zajasem, 30 kwietnia 2010.
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być znany. Następnie dochodzi do wniosku, że „tak właściwie
to jest również pisarzem i myślicielem”. Jeździ na odczyty, wykłady, spotkania ze studentami i intelektualistami. Jako pisarz
nie wyklucza umieszczania elementów fikcyjnych. Syntetyzuje
rzeczywistość, bo przecież jest myślicielem. Dowolnie zmienia
etykiety – kiedy ktoś z nim polemizuje, on odwołuje się do wolności artystycznej. Wydawnictwa zawierają z nim sojusz symboliczny, wspólnie eksploatują wizerunek.
Być może Kapuściński wpadł w podobną pułapkę (bądź
miał szczęście odnaleźć ten sam klucz do kariery)? Jeżeli tak, to
pytanie, które stawiamy, staje się fundamentalne i nie dotyczy
jednego autora. To pytanie o koncepcję mediów, o nasze oczekiwania wobec dziennikarzy (także arystokratów medialnych),
pytanie o umowę społeczną. Czy zgodzimy się z Weberem, Todorovą42, który twierdzili, że standardy dziennikarskie powinny
być bliskie standardom naukowym (a więc: po pierwsze precyzja i rzetelność)? Czy też dziennikarstwo ma być raczej przedłużeniem beletrystyki, jej ewolucją, fascynującą w sensie formalnym (oczekujemy więc od dziennikarstwa realizacji funkcji artystycznej, bardziej nowoczesnego i masowego docierania sztuki do odbiorcy)? A może chcemy funkcji rozrywkowej
przede wszystkim? Może wreszcie nie jest możliwa tak duża
generalizacja, może należy podzielić dziennikarskie segmenty
na rozrywkowy, informacyjny, publicystyczny oraz ten wzniosły, będący pomostem, schodami do nieba, czymś więcej niż te
poprzednie? Jak je jednak podzielić w praktyce? I czy o takiej
typologii będzie pamiętać konsument, czy też podział pozostanie czysto teoretyczną konstrukcją, niemożliwym do zaspokojenia sentymentem za oświeceniową czystością gatunkową?
Paweł Zajas: „Kapuściński robił to, przed czym przestrzegał
Wańkowicz, domalowywał elementy mozaiki”. Zajas tłumaczy,
iż taki proces jest bardzo trudny do wykrycia, szczególnie na
poziomie analizy świata przedstawionego. Formalnie fikcja
i nie-fikcja są do siebie bardzo podobne.
Próbą obrony przed rozmyciem funkcji dziennikarskiej okazuje się wdrażanie sztywnych standardów korporacyjnych,
które w tej czy innej formie zna każdy stringer, szeregowy reporter, miotający się w klatce ograniczeń formalnych (choć
nie każdy się w niej źle czuje, przyznajmy uczciwie). Takie ryzy
standaryzacji oznaczają jednak zgodę na odarcie tekstu z lite-

>>

42

J. Morawiecki, Byle mniej krwi, op. cit.

rackości, amputację chwytów artystycznych. Zamiast reportażu utrzymujemy feature, surogat, w którym każdego bohatera opatrujemy mechanicznie krótkim opisem (Maria, czerwony
sweter, zniszczona twarz, 43 lata), wcześniej wyduszamy jednak z rozmówcy wypowiedź, którą wymyślił wydawca z centrali43. W sensie formalnym takie teksty bliższe są dążącej do
obiektywizacji szkole anglosaskiej, przeciw której się tak buntujemy. Sam buntowałem się w duchu przeciw niej i łamałem
własne aspiracje, realizując podobne teksty dla Agencji Reuters – jeździłem w teren i zbierałem cytaty, realizujące tezę
sformułowaną w Warszawie bądź Londynie.
Owa opozycja, owo zmaganie pomiędzy koncepcjami mediów sięga samej genezy dziennikarstwa, które u swego zarania było przecież nastawione na zysk i miało być nośnikiem informacji dla handlowców, okraszonym odrobiną brukowych
ciekawostek o dziwactwach i nieszczęściach. Niedługo później
pojawił się jednak nurt alternatywny, w Rosji na przykład realizowany przez pisarzy oraz przez aspirujących do pisarstwa
społeczników. Nurt rewolucyjny, subiektywny, inteligencki44.
Owe koncepcje ścierają się ciągle, oba nurty rozwijają się, ewoluują, występując jednak choćby w częściowej opozycji.
Jeśli pozostajemy w zgodzie z wyartykułowanym już wcześniej założeniem, zgodnie z którym reportaż jest raczej indukcyjny, a feature – dedukcyjny, to czy Kapuściński dotarł do myślenia dedukcyjnego z drugiej strony? Dobierając fragmenty
mozaiki pod zaprojektowany obraz, domalowując je nawet
(być może w przekonaniu, że podobne i tak gdzieś leżą, te jednak zwiększą wymowę obrazu)?
Cichnie dyskusja po książce Domosławskiego. Gdy polemika realizowana poprzez media głównego nurtu była jeszcze
w swoim szczytowym stadium, Piotr Mucharski napisał w „Tygodniku Powszechnym”, broniąc książki:
Najbardziej niepokoi argument, że książka jest w porządku, lecz nie pora, by w Polsce takie rzeczy wydawać, bo i tak
zniszczono już większość autorytetów. Słychać, że Domosławski podważa walory Kapuścińskiego jako osoby publicznej i prywatnej, reportera i pisarza... [...] Tym, którzy
twierdzą, że [...] zachwyt nad książką jest pokoleniową sprawą, bo jest wytłumaczalny tylko tabloidalną zarazą, wypada

>>
>>

43
44

J. Morawiecki, Rosyjski oczierk, op. cit.
Piszę o tym szerzej w: J. Morawiecki, Mały człowiek, op. cit.
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odpowiedzieć, że jest jeszcze gorzej: to plemię Boya wróciło
i wietrzy kulturę45.

Jacek Antczak – dawny kolega z radia, obecnie reportażysta
prasowy, powiedział mi przed wspólnym panelem i dyskusją
z Domosławskim, że czytając książkę Kapuściński non- fiction,
czuł niepokój. Zastanawiał się, czy chciałby, żeby ktoś kiedyś
szedł tak po jego śladach i sprawdzał jego pracę reporterską46.
Domosławski przyznał podczas spotkania, że koledzy z „Gazety Wyborczej” po opublikowaniu jego książki dziwnie zamilkli47. Dodał, że ma nadzieję, iż dyskusja o Kapuścińskim sprawi,
że reportażyści poczują się mniej bezkarni. Powiedział: „Odnoszę wrażenie, że za często zaczęliśmy wymyślać”.
Wierzę, że myślenie krytyczne nie szkodzi dyskursowi i nie
niszczy autorytetów. Wierzę w polifonię.
Reporterom należy deptać po piętach.
Tezy myślicieli należy falsyfikować.

>>

P. Mucharski, Przybysz, „Tygodnik Powszechny”, 2.03.2010, http://tygodnik.onet.pl/33,0,42217,4,artykul.html.
>> 46 Wypowiedź podczas panelu dyskusyjnego o Ryszardzie Kapuścińskim
„Między baśnią medialną a rzeczywistością” (uczestnicy: J. Antczak, A. Domosławski, U. Glensk, J. Morawiecki; prow. S. Bereś) – kwiecień 2010, Instytut
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
>> 47 Ibidem.
45

Abstract
Jędrzej Morawiecki, The emperor of the report without a report.
Of the conservation and erosion of a trust on Imperium
by Ryszard Kapuściński
In his outline, the author goes beyond frames of an academic
paper. He bases his arguments on his private reporter path. Taking from his own experience he tells about the construct of
Ryszard Kapuściński, treated as a highly important element of
media discourse but also as a significant point of reference for
a journalist, planning his own career path and building up his
professional identity.
According to the author – talking about Kapuściński is hard
because he evokes extreme emotions. He triggers uncritical
admiration or jealousy. Speaking about Kapuściński we can
feel the gag, moving carefully through the framework of correctness, fearing the threat of being excluded from the journalist circle. Criticizing works of the Master carried the thread
of being accused of envy, frustration and narrow-mindedness.
The situation presented accordingly in an academic environment.
The author does not intend to undermine Kapuściński’s
works (such an unlikely assumption has no chances of succeeding). Nonetheless, in his paper Morawiecki joins those who postulate critical analysis and scientific discussion
which cannot be homophonic and affirmative in the very
assumption.
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CIEMNY ATRAMENT HERTY MÜLLER
Barbara Kowalski

„O Hercie Müller nie chcę rozmawiać”1 – tak skomentował tegorocznego literackiego Nobla Marcel Reich-Ranicki, znany krytyk, nazywany za Odrą „papieżem literatury”. Mimo tego jednoznacznego, choć eufemistycznie sformułowanego, osądu warto
przyjrzeć się twórczości noblistki. To literatura pisana ciemnym
atramentem. Językowo poetycka, w swej istocie smutna. Odarta z marzeń, deziluzyjna i bardzo bolesna. Podobnie jak życie samej autorki, którego ślady odnajdujemy w jej tekstach.
Herta Müller urodziła się w 1953 roku, w roku śmierci Stalina,
w niemieckojęzycznym Banacie w Rumunii, w otoczonej
polami kukurydzianymi wsi Niztkydorf. Müllerowie posiadali
przed drugą wojną światową duże gospodarstwo. Stracili
je jednak w wyniku przymusowego wywłaszczenia.
Potem musieli, wraz z innymi mieszkańcami, pracować na
państwowych polach, które kiedyś do nich należały. Dziadek
Herty Müller nigdy nie mógł pogodzić się z tą sytuacją. Ciężka
praca fizyczna należała do codzienności Nitzkydorf. Młoda
Herta również pomagała na polach kukurydzianych. Bardzo
tego nie lubiła. We wspomnieniach zatytułowanych Noc
zrobiona jest z atramentu (Die Nacht ist aus Tinte gemacht)2,
wydanych w 2009 w formie płyty CD, mówi, że miała wrażenie,
iż pola kukurydziane pochłaniają ludzi, kradną ich życie,
sprawiają, że człowiek stawał się starszy. Wolała paść kozy,
przyglądać się roślinom i smakować je w nadziei, że zbliży ją to
do ich świata. Wieś była rodzajem mikrokosmosu, opuszczenie
jej wiązało się zawsze z jakimś nieszczęściem. Dziadek pisarki
uczynił to, wyruszając na pierwszą wojnę światową, ojciec
również, gdy jako esesman brał udział w drugiej wojnie
światowej. Natomiast matkę pisarki zesłano w 1944 roku na
przymusowe roboty do Związku Radzieckiego.

>>

M. Reich-Ranicki, Stimmen zum Gewinn des Nobelpreises von Herta Müller, http://www.tagesspiegel.de/kultur/literatur/stimmen-zum-gewinn-desnobelpreises-von-herta-Müller/1612692.html. Tu i dalej, jeśli nie zaznaczono
inaczej, przekłady cytatów z niemieckiego : Barbara Kowalski.
>> 2 Die Nacht ist aus Tinte gemacht. Herta Müller erzählt ihre Kindheit im Banat, CD, Berlin 2009.
1

Herta Müller mówiła do czternastego roku życia tylko
po niemiecku. Rumuńskiego nauczyła się dopiero w liceum
w Timisoarze. W tym mieście została też, aby studiować.
Alternatywnym rozwiązaniem, które rozważali rodzice pisarki,
gdyby ta nie dostała się na wyższą uczelnię, była nauka
krawiectwa. Herta Müller wspomina, że nie miałaby wówczas
nic przeciwko temu scenariuszowi. Lubiła zajęcia manualne.
W Nitzkydorf często odwiedzała rudowłosą sąsiadkę krawcową
i godzinami przypatrywała się jej pracy. Może właśnie
z sympatii do tego zawodu postać krawcowej często przewija
się w tekstach Herty Müller.
Po skończeniu germanistyki i romanistyki późniejsza
noblistka znalazła zatrudnienie jako tłumaczka w fabryce
maszyn. Właśnie w tym okresie rumuńska służba bezpieczeństwa
Securitate próbowała zwerbować ją do współpracy. Odmowę
Herta Müller przypłaciła utratą miejsca pracy i inwigilowaniem.
W opublikowanym latem 2009 na łamach tygodnika „Die Zeit”
artykule pod tytułem Securitate jeszcze na służbie (Securitate
noch im Dienst) Herta Müller opisuje ten okres następująco:
Pewnego dnia przyszłam do pracy i moje słowniki leżały
przed drzwiami biura na podłodze. Moje dotychczasowe
miejsce należało teraz do jakiegoś inżyniera. Nie wolno mi
było wejść do biura. Nie mogłam pójść do domu, od razu by
mnie zwolniono. [...] Dwa dni siedziałam przekornie osiem
godzin z moimi słownikami na betonowych schodach między parterem a pierwszym piętrem i próbowałam tłumaczyć, żeby nikt nie mógł mi powiedzieć, że nie pracuję. [...]
Moja przyjaciółka Jenny, inżynier w fabryce, wiedziała, jak
daleko sprawy zaszły. [...] Przychodziła do mnie w przerwie
popołudniowej i siadała obok mnie na schodach. Jadłyśmy
razem jak wcześniej w biurze. Z głośników dochodziły jak
zwykle śpiewy chórów robotniczych o szczęściu ludu. Ona
siedziała i płakała nade mną. Ja nie. Ja musiałam przetrzymać. Trzeciego dnia zainstalowałam się przy biurku Jenny,
zostawiła mi odrobinę miejsca na brzegu. Podobnie było
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czwartego dnia. [...] Piątego dnia czekała na mnie przed
drzwiami: Nie wolno mi cię wpuścić do biura. Wyobraź sobie, koledzy mówią, że jesteś szpiclem.
[...] Fakt, że uchodziłam za szpicla, chociaż broniłam się
przed zostaniem nim, był gorszy niż próba zwerbowania
mnie, niż grożenie mi śmiercią3.

się zdarzają”. Od pięciu dni miałam w mieście rower. Piątego
dnia zostałam potrącona przez ciężarówkę [...] Miałam kilka
zadrapań na żebrach, poza tym nic mi się nie stało. Dwa dni
później wezwano mnie na przesłuchanie. Milicjant powiedział bez żadnego związku: „Tak, tak, wypadki naprawdę się
zdarzają”5.

Po tym epizodzie Herta Müller została bez środków do
życia. Próbowała znaleźć jakieś inne zajęcia. Trafiła m.in. do
przedszkola. Szybko jednak zorientowała się, że nawet dzieci
przesiąknięte są ideami władzy, o których wprawdzie nie
mają większego pojęcia, ale którym są nieświadomie wierne.
W eseju Czerwony kwiat i kijek (Die rote Blume und der Stock)
ze zbioru Król pochyla się i zabija (Der König verneigt sich und
tötet) czytamy: „Spędziłam dwa tygodnie w przedszkolu
i zauważyłam, że imitacja Ceauşescu była nie do przeoczenia
już u pięciolatków. Dzieci uwielbiały partyjne wiersze,
patriotyczne piosenki i hymn narodowy”4.
Herta Müller nie wytrzymała absurdu tego systemu
wychowawczego i odeszła z przedszkola. W tym okresie
udzielała również korepetycji z niemieckiego. Tę pracę
straciła z powodu dwuznacznej opinii, jaką na jej temat
rozpowszechniło Securitate.
Służba bezpieczeństwa nie dawała Hercie Müller spokoju.
Regularnie przeszukiwano jej mieszkanie pod jej nieobecność,
werbowano do działań przeciw niej osoby, które znała, śledzono
ją. Pisarka wiedziała, że wszystkie akcje Securitate zmierzają
do tego, by wywołać w niej lęk. Nie wolno mu się więc było
poddać. Inwigilację służb bezpieczeństwa opisuje m.in. w eseju
Obce spojrzenie (Der fremde Blick), w którym próbuje wyjaśnić
pojawiające się w tytule pojęcie, często opacznie, jej zdaniem,
rozumiane na zachodzie Europy. Nie jest to bowiem bystrość
i wnikliwość, z jaką pochodzący zza granicy literat patrzy np. na
Niemcy czy na kraj, w którym w danym momencie przebywa.
Obce spojrzenie nie ma żadnego związku z literaturą, pisze
Müller, lecz z biografią. Autorka próbuje wyjaśnić to poprzez
epizody z własnego życia:
[...] podczas jednego z przesłuchań pracownik służb bezpieczeństwa powiedział bez żadnego związku: „Wypadki

Müller opisuje zdarzenia, które wskazują na to, że Securitate
próbowała ją zastraszyć, doprowadzić do psychicznego załamania. Podsumowując swoje przeżycia i myśli, pisze:
To jest powód, dlaczego nie mogę poprzestać na sformułowaniu „obce spojrzenie” w tej formie, w jakiej przypisywane jest mi ono w Niemczech. Obce spojrzenie nie jest dla
mnie czymś starym, przywiezionym ze znanego. Nie ma nic
wspólnego z przeniesieniem się do Niemiec. Obce nie jest
dla mnie przeciwieństwem znanego, lecz przeciwieństwem
tego, czemu się dotychczas ufało. Nieznane nie musi być
obce, ale znane może być obce6.
W 1987 roku Herta Müller opuściła Rumunię wraz ze swym mężem, pisarzem Richardem Wagnerem. Nawet w Niemczech Zachodnich „obce spojrzenie” Securitate nie dawało autorce spokoju. Wiosną 2009 roku Herta Müller dotarła do swej teczki,
którą założyła służba bezpieczeństwa. To, co w niej znalazła,
lub, innymi słowy, to, czego w niej nie było i co przeinaczono,
zrekonstruowała we wspomnianym już artykule Securitate jeszcze na służbie. W zakończeniu pisze:
W moich aktach jestem dwiema osobami. Jedna nazywa się
Christina, jest wrogiem państwa i trzeba ją zwalczyć. By tę
Christinę skompromitować, sfabrykowano w warsztacie fałszerskim działu D jej atrapę z wszystkimi dodatkami, które
mogłyby mi zaszkodzić – wierna komunistka, agentka bez
skrupułów. Gdziekolwiek się udałam, musiałam z tą atrapą
żyć. Nie tylko wysyłano ją za mną, ale często mnie prześcigała. Chociaż od samego początku i zawsze pisałam przeciw
dyktaturze, atrapa ta chodzi już swoimi drogami. Usamodzielniła się. Mimo że dyktatura skończyła się dwadzieścia
lat temu, atrapa nadal błądzi. Jak długo jeszcze?7
Postawione przez pisarkę pytanie nawiązuje do ataków, z jakimi spotyka się do dziś ze strony swoich ziomków z mniejszości

>>
>>

>>
>>
>>

H. Müller, Securitate noch im Dienst, „Die Zeit”, 23.07.2009, s. 44.
H. Müller, Die rote Blume und der Stock, [w:] Der König verneigt sich und
tötet, Frankfurt am Main 2009, s. 152.
3
4

5
6
7

H. Müller, Der fremde Blick, [w:] Der König verneigt sich..., op. cit., s. 131.
Ibidem, s. 135-136.
H. Müller, Securitate..., op. cit., s. 45.
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banackich Niemców i niektórych Rumunów, którzy zarzucają
jej właśnie współpracę z Securitate.
Motywy autobiograficzne, tak ogólne jak konfrontacja z reżimem Ceauşescu, banacka wieś, czy tak szczególne jak praca w fabryce lub udzielanie korepetycji z niemieckiego, Herta
Müller przeniosła do literatury. W pięciu wykładach dotyczących swej twórczości, które wygłosiła na uniwersytecie w Paderborn w semestrze zimowym 1989/1990 roku, podkreśliła
jednak, że nie pisze tekstów stricte autobiograficznych. Bazuje
przede wszystkim na uczuciach, które pamięta:
Dostrzegam u siebie, że w pamięci najsilniej zostaje nie to,
co było na zewnątrz, co nazywa się faktami. Silniejsze, gdyż
możliwe do odtworzenia w pamięci jest to, co wówczas
działo się w głowie, co przyszło ze środka w obliczu tego, co
działo się na zewnątrz, w obliczu faktów8.
Na początku są więc uczucia i odczucia. W procesie formowania
zdań nabierają one konkretnych kształtów. Stąd tytuł jednego
z paderbornskich wykładów, w którym Müller tłumaczy swoją
strategię tworzenia tekstów literackich: Jak odczuwanie się wymyśla9. Podświadomość i przepracowanie doświadczeń dnia
codziennego w snach to kolejny sposób przedstawienia rzeczywistości. Kiedy nie ma się siły i możliwości opowiedzenia o tym,
co człowiek przeżywa, to w śnie odnaleźć można prawdę:
Bez wymiaru snu nie byłabym w stanie o wszystkim opowiedzieć. Jest on częścią wynalezionych przeze mnie postaci. Dzięki niemu mogę pokazać, jak życie moich bohaterów
się zmienia, również tych, którzy na jawie w ciągu dnia przechodzą z jednego przymusu w drugi, świadomie lub też wewnętrznie, żeby nie wyjść z pewnych ram10.
Herta Müller stosuje różne sposoby narracji: w niektórych tekstach jest to narracja personalna, w innych toczona w pierwszej osobie liczby pojedynczej, co jeszcze bardziej wzmacnia
poczucie autobiograficznych korzeni utworów tej pisarki. Czasem jednak, jak np. w cyklu Niziny (Niederungen) i powieści Sercątko (Herzier), Müller miesza perspektywy i przechodzi z narracji pierwszoosobowej do trzecioosobowej. W Sercątku robi
tak wtedy, gdy opisuje dzieciństwo narratorki, zaś w Nizinach,

gdy chce obiektywnie zilustrować pewne sytuacje, np. w opowiadaniu Szwabska kąpiel przedstawiającym rytuał sobotniej
kąpieli szwabskiej rodziny.
Opowiadania i powieści Herty Müller cechują się niezwykle
poetyckim, intensywnym językiem. Proza graniczy w tych tekstach z liryką. Udało się jej stworzyć język dla siebie charakterystyczny, dzięki któremu może od razu zostać rozpoznana. Nawet
w chwilach drastycznych opisów autorka przechodzi w świat
poezji, jak np. we fragmencie o myszach z tomiku Niziny:
Popatrz, ile szkód narobiły, mówi mama. Cała ta sieczka, tam
na dole, to była kukurydza. Wszystko zżarły. Spod kolby kukurydzy wysuwa się nos, potem mrugają oczy. Mama trzyma już kolbę kukurydzy w ręce. Uderzenie trafia w czaszkę. Piśnięcie, z nosa sączy się krew. Tak mało życia, że nawet
krew pozostaje blada. Podbiega kot, przewraca martwą
mysz na brzuch, to na plecy, póki ta nie zastygnie w bezruchu. Znudzony kot odgryza jej głowę. Zgrzyta mu w zębach.
Czasami, kiedy gryzie, widać mu zęby. Mlaska i odchodzi.
Brzuch myszy zostaje, szary i miękki jak sen11.
Herta Müller często personifikuje świat natury. W swoich
wspomnieniach mówi, że lubiła przebywać w otoczeniu roślin i zwierząt, zawsze tratowała je jak istoty, z którymi mogła
porozmawiać. W Nizinach pisze np. o drzewach, które chorują, krowach, które wydają się nieobecne z oczami upojonymi
niezmierzonymi pastwiskami12 lub patrzącymi z nienawiścią13,
o ćmie, którą narratorka próbowała zbawić od światła. Natura
nie zawsze jest przyjazna wobec bohaterów opowiadań Müller. Czasem transportuje poczucie zagrożenia, jak np. we fragmencie powieści Sercątko:
Na ulicy przygarbionych domów siedziały na ścianach pierwsze muchy. Nowa trawa była tak zielona, że kłuła swoją barwą
w oczy. Widać było, jak rośnie. Codziennie, kiedy wychodziłyśmy z Teresą z fabryki, była o piędź dłuższa. Myślałam: Trawa
na ulicy rośnie szybciej niż drugi fiołek w biurze kapitana Pleje
podczas przesłuchania Georga. A pomiędzy domami czekały
na nas takie nagie drzewa, że na widok cieni ich gałęzi na ziemi
człowiek wahał się, nim zrobił krok. Te cienie leżały jak poroża14.

>>
>>
>>

>>
>>
>>
>>

H. Müller, Wie die Wahrnehmung sich erfindet, Paderborn 1990, s. 1.
Ibidem.
10
H. Müller, Der Teufel sitzt im Spiegel. Wie die Wahrnehmung sich erfindet,
Berlin 1990, s. 63.
8
9

11
12
13
14

H. Müller, Niziny, przeł. K. Leszczyńska, Wołowiec 2006.
Ibidem, s. 27.
Ibidem, s. 27-28.
H. Müller, Sercątko, przeł. A. Buras, Wołowiec 2003, s. 103.
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Herta Müller sięga po wiele gatunków. Pisze krótkie opowiadania, powieści, eseje, artykuły dla prasy. Tworzy też poezję,
ale używa do tego, można by rzec, niekonwencjonalnych metod. Na biurku w jej berlińskim domu stoi pudełeczko, do którego pisarka zbiera wycinane z prasy wyrazy i małe ilustracje.
W przerwach między jedną a drugą książką lepi z tych fragmencików kolaże. W ten sposób rodzą się jej teksty poetyckie,
mówiące o życiu w reżimie, strachu, prześladowaniach, ale też
i o codzienności na emigracji15.
Tematy Herta Müller czerpie ze swoich przeżyć i doświadczeń. W Rumunii związana była z grupą literatów o nazwie
Aktionsgruppe Banat. Nigdy do niej nie należała, ale przyjaźniła się z osobami z jej kręgu. Aktionsgruppe Banat powstała
w 1969 roku i istniała do 1975. Zrzeszała studentów germanistyki, banackich Niemców, którzy zdecydowali się nadać niemieckojęzycznej literaturze z Rumunii nowy wymiar. Ich literackie postulaty sformułował jeden z członków grupy, mąż
Herty Müller – Richard Wagner, następująco:
Musimy zacząć od nowa, a z nami cała rumuńsko-niemiecka literatura. [...] lecz również nacjonalistycznie nastawieni
rodzice, ojcowie, którzy byli w SS, pseudocnotliwe katolickie matki, niemieckojęzyczna ludność, która pod polityką
rozumie antykomunizm, emigrację i szowinizm. Na ich zabawach wiejskich miesza się to z muzyką dętą, podsycane
jest alkoholem i przemienia się nierzadko w przemoc przeciw innym: Rumunom, długowłosym, tym, którzy przynoszą
hańbę gniazdu rodzinnemu16.
Tą drogą podążała również Herta Müller: rozliczenie z generacją ojców, piętnowanie zakłamanej tradycji, nieakceptowania
inności i etnocentryzmu. Z czasem tematem, który zdominował jej pisarstwo, stała się codzienność w dyktaturze.
Twórczość Herty Müller można podzielić na dwa większe
obszary: na mikrokosmos, czyli świat wsi banackiej, i makro-

>>

1 listopada bieżącego roku ukaże się w w serii „Liberatura” Korporacji Ha!art tom poetyckich kolaży Herty Müller pt. Der Wächter nimmt seinen
Kamm (Strażnik bierze swój grzebień). Będzie to pierwsza publikacja wierszy
noblistki w polskim przekładzie. Tłumaczenia podjął się Artur Kożuch. Wydawcy zapewniają, że polskie wydanie formalnie ma przypominać oryginał.
Będzie to pudełko, w którym znajdą się 94 karty z kolażami autorstwa Herty
Müller, na które zostaną nałożone wycinanki w języku polskim.
>> 16 R. Wagner, [w:] Ein Pronomen ist verhaftet worden. Die frühen Jahre in Rumänien. Texte der Aktionsgruppe Banat, Hrsg. E. Wichner, Frankfurt am Main
1992, s. 8.
15

kosmos – świat miasta i dyktatury. Przyjrzyjmy się najpierw
temu pierwszemu, związanemu z dzieciństwem pisarki. Wieś
w utworach Herty Müller nie jest miejscem idyllicznym. Wręcz
przeciwnie – autorka przedstawia ją i jej mieszkańców krytycznie. Najwyraźniej widać to w przypadku literackiego debiutu
noblistki, zbioru opowiadań Niziny. Müller przyjmuje perspektywę dziecka i z ostrością rentgenowskiego aparatu rejestruje
otaczający ją świat. Banacka wieś z Nizin ma ułożoną, przejrzystą strukturę, która opisana jest w opowiadaniu Wiejska kronika z taką oczywistością, że czytelnik ma wrażenie, iż miejsce to
wygląda i funkcjonuje tak od wieków i nigdy się nie zmieni, podobnie jak panujące tam zwyczaje.
Jednak pod przepełnioną tradycją powierzchnią tego miejsca, jego ustalonym od dawna porządkiem, kryją się ludzkie
zachowania, które Herta Müller piętnuje. Kombinatorstwo,
kłamstwo i brutalność to trzy główne cechy charakterystyczne
dla mieszkańców tej wsi. Narratorka obnaża je m.in. we fragmencie opisującym zabicie cielaka:
We wsi nie wolno zabijać cielaków i pędzić wódki. Latem
cała wieś pachnie wódką, jak olbrzymi wódczany kocioł.
Wszyscy pędzą wódkę gdzieś, w głębi podwórka, za płotem i nikt o tym nie rozmawia, nawet z sąsiadem. Rano tato
złamał cielakowi nogę, uderzając w nią trzonkiem od motyki. Potem poszedł do weterynarza. [...] Tato wyjaśniał weterynarzowi po rumuńsku, jak cielakowi zaplątała się noga
w łańcuch przy korycie, jak nie mógł się wyplątać, całym
ciałem upadł na sztangę i złamał sobie nogę. Podczas tych
wyjaśnień tato głaskał cielaka po grzbiecie. Patrzyłam tacie
w twarz. Nie było po nim widać, że nie mówi prawdy. Chciałam strącić jego rękę z grzbietu cielaka, chciałam rzucić jego
rękę na podwórko i ją rozdeptać. Chciałam, żeby z powodu kłamstwa wypadły mu zęby. Tato był kłamcą. Wszyscy,
którzy tam stali, kłamali swoim milczeniem. Wszyscy gapili się w pustkę. Przyglądałam się im po kolei, te brzydkie,
plugawe twarze, te nosy, te oczy, te kudłate głowy. Taty zarost podwoił się i zakrył jego brutalność. Ręce taty podążały
za kłamliwymi słowami i wszystko, co czyniły, czyniły przekonująco. Potem weterynarz wyjął zeszyt z brudnej torby.
Zapisał kartkę, wyrwał ją i podsunął tacie tuż przed oczy.
Podczas gdy weterynarz pisał, tato włożył mu do kieszeni
banknot stu lejowy, a on udawał, że nic nie zauważył, i pi-
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Do aktu zabicia cielaka mężczyźni przygotowują się skrupulatnie. Pomagają im w tym żony: nakładanie fartuchów, podwijanie rękawów. Matka narratorki zdaje się przyzwyczajona
do takich sytuacji, robi to bowiem bez emocji, „bez twarzy na
twarzy”18. To, do czego za chwilę ma dojść, narratorka nazywa
„egzekucją”. W swoich wspomnieniach Herta Müller mówi, że
nie umiała pogodzić się z bezmyślnym, bezrefleksyjnym zabijaniem zwierząt. W scenie egzekucji cielaka narratorka czuje
strach i wewnętrzny protest. Nie sprzeciwia się jednak dorosłym, ale swój lęk przepracowuje potem we śnie:
Następnej nocy tato zmusił mnie, abym jeździła na cielaku.
Popędził nas przez łąkę. Kwiaty rosły gęsto i wysoko. Byliśmy
na środku łąki, kiedy cielakowi złamał się kręgosłup. Chciałam zsiąść. Ale tato krzyczał i pędził mnie dalej przez wszystkie łąki w okolicy, a było ich tak dużo, że nie miały końca.
Tato pogonił nas przez rzekę, wrzeszczał, a my galopowaliśmy za naszym echem przez las. Cielak dyszał i w śmiertelnym strachu uderzył głową w drzewo. Z nozdrzy popłynęła
mu krew. Miałam krew na palcach u nóg, na ślicznych letnich butach, na sukience. Pode mną ziemia była przesiąknięta krwią, kiedy cielak padł19.
Z cielaka zrobiono dywanik, który położono przed łóżkiem bohaterki opowiadania. Przedmiot ten stał się symbolem kłamstwa i kombinatorstwa, bo właśnie w ten sposób został spreparowany.
Mieszkańcy wsi nie lubią i nie tolerują inności. W myśleniu
i postępowaniu kierują się zabobonami. Dlatego kobieta, której mąż zginął od uderzenia piorunem, nie może liczyć już na
kolejne zamążpójście. Wszyscy są przekonani, że wisi nad nią
klątwa i następny mąż również zginie. Herta Müller wspomina,
że w jej rodzinnej wsi nie akceptowano również osób niepełnosprawnych i Cyganów. Wierzono, że ci ostatni kradną dzieci
i jedzą je. Odsuwano się też od tych, którzy odróżniali się na tle
społeczności, np. przez kolor włosów. Rudowłosą ciotkę autorki, krawcową, właśnie z tego powodu opuścił mąż. Z kobietą

o tak nietypowym wyglądzie nikt nie chciał się żenić. Uchodziła powszechnie za brzydką.
W opisywanej przez Müller wiejskiej społeczności nie wolno
ujawniać swoich uczuć i wyobrażeń. Trzeba trzymać się pewnych zasad. Tu nie ma miejsca na coś indywidualnego i osobistego. Wiarę należy wyznawać tradycyjnie, śpiewając i głośno
się modląc, tak by wszyscy widzieli. Gdy bohaterka pyta miejscowego księdza, dlaczego Matka Boska na bocznym ołtarzu
maluje sobie usta, zostaje przez niego ukarana: „Tak długo bił
mnie po rękach, aż zrobiły się czerwone, i zaraz potem wysłał
mnie do domu. Przez kilka dni nie mogłam zgiąć palców”20.
Brutalne traktowanie dzieci przez rodziców zdaje się w tej
rzeczywistości czymś zupełnie normalnym, dozwolonym i jak
najbardziej oczywistym. Narratorka Nizin jest często bita, nawet za drobne przewinienia. Krzyk i poniżanie należą do podstawowych instrumentów wychowawczych. Kiedy bohaterka
bawi się ze swoim ojcem, czesząc go, i przez przypadek dotyka jego twarzy, czego on nie lubi, ten trąca ją łokciem i krzyczy:
„uciekaj stąd”21. Dziewczynka czuje się upodlona tą sytuacją,
zepchnięta na margines, rośnie w niej nienawiść do rodziców:
Za każdym razem przewracałam się i zaczynałam płakać,
gryzłam w rozgoryczeniu grzebień, wiedziałam w takiej sytuacji, że nie mam rodziców, że ci dwoje są dla mnie nikim,
i pytałam samą siebie, dlaczego siedzę razem z nimi w tym
domu, w tej kuchni, znam ich garnki, nawyki, dlaczego jeszcze od nich nie uciekłam, do innej wsi, do obcych, i w każdym domu zostawałabym tylko przez chwilę, a potem ruszałabym dalej, zanim ludzie zrobią się źli. Tato nie odzywał
się ani słowem. Musiałam raz na zawsze zrozumieć, że nie
mógł znieść rąk na twarzy: to moja śmierć22.
Niziny ukazały się w Rumunii w 1982 roku, w ocenzurowanej
formie, i wywołały oburzenie ziomków Herty Müller. Mniejszość niemiecka zarzuciła autorce zhańbienie rodzinnego
gniazda. Herta Müller podkreślała jednak wielokrotnie, że wieś
z Nizin nie jest Nitzkydorfem, jej rodzinną wsią. Niziny powstały
wprawdzie po śmierci jej ojca, jako rodzaj terapii, ponownego
przepracowania dzieciństwa, ale nie mają na celu dokumentacji miejsca i społeczności, w której pisarka się wychowała.

>>
>>
>>

>>
>>
>>

sał dalej. Potem trzymał w ręku kartkę, na której było napisane, że cielak miał wypadek. Było to pozwolenie na ubój
z konieczności17.

17
18
19

H. Müller, Niziny, op. cit., s. 62-63.
Ibidem, s. 27.
Ibidem, s. 65-66.

20
21
22

Ibidem, s. 27.
Ibidem, s. 74.
Ibidem.
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W jednym ze swych paderbornskich wykładów, dotyczącym
własnego warsztatu i twórczości, Müller pisze, jak trudno było
wyperswadować ludziom, że świat przedstawiony w opowiadaniach nie ma prawdziwego odpowiednika:
Chcieli zobaczyć wieś, z której pochodzę [...] chcieli w niej
widzieć Niziny. Pragnęli swym przelotnym spojrzeniem
zwiedzającego, własnymi oczyma zobaczyć, co z tej wsi zrobiłam [...]. I czuli się poirytowani. Nierzadko padało na tych
zdecydowanie za szerokich i zdecydowanie za prostych ulicach zdanie: Inaczej sobie tę wieś wyobrażałem [...] Później
nie chciałam już jeździć z ciekawskimi do tej wsi. Ta wieś istnieje tylko w Nizinach – mówiłam23.
Według niektórych przedstawicieli banackich Szwabów Herta Müller powinna przez swą twórczość dać społeczności niemieckiej przede wszystkim poczucie przynależności oraz
wspólnoty. Pisarka podąża natomiast w swoich tekstach dotyczących wiejskiego mikrokosmosu konsekwentnie w przeciwnym kierunku: próbuje, podobnie jak jej koledzy z grupy Aktionsgruppe Banat, wskazywać na te cechy mniejszości,
z którymi nie może się pogodzić. Müller podaje w wątpliwość
normy, którymi kieruje się prowincja. W Nizinach piętnuje zakłamane poczucie tradycji, wspólnoty, porządku, pracowitości,
bogobojności i oszczędności. Cechy te w wydaniu banackich
Szwabów są śmieszne, nieprawdziwe, anachroniczne. To puste
normy bez pokrycia. Dla ograniczenia myślowego, a jednocześnie wynikającego z niego systemu kontroli, autorka wynalazła symbol niemieckiej żaby. W paderbornskich wykładach noblistka wyjaśnia tą metaforę następująco:
Niemiecka żaba z Nizin jest próbą znalezienia sformułowania
[...] dla uczucia bycia nadzorowanym. Na wsi niemiecka żaba
była pilnującym, była etnocentryzmem, była opinią publiczną. Niemiecka żaba zezwalała na tę kontrolę pod jednym pretekstem – pretekstem zachowania swej tożsamości. W zwykłym języku nazywano to: niemieckością. Lecz również w tym
przypadku oko niemieckiej żaby, ponieważ było to oko władzy, nie chroniło. Tożsamość, która miała być cały czas podtrzymywana, przeradzała się jednocześnie w nietolerancję24.
Akceptacja jednostki przez kolektyw wiązała się więc, zdaniem Müller, z całkowitą rezygnacją z indywidualnych zacho-
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>>
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H. Müller, Wie die Wahrnehmung..., op. cit., s. 7.
Ibidem, s. 10.

wań i dostosowaniem się do powszechnie obowiązujących
zakazów i nakazów. W Nizinach widać strach małej narratorki
przed wykluczeniem ze społeczności. Strach ten doprowadza
do tego, że dziecko ukrywa swoje uczucia i odczucia i nie komunikuje ich dorosłym. Ukazują się one w wyobrażeniach na
jawie i w snach, które przybierają formę koszmarów.
Gdy Herta Müller przeniosła się do miasta, szybko odkryła,
że słowo „normalny” pozostało słowem kontroli. W miejskim
makrokosmosie było związane z władzą i dyktaturą:
Nieustannie nasuwało mi się porównanie między małą wsią
o przejrzystych strukturach a państwem. Również państwo
nie pytało, dlaczego i w co człowiek wierzył. Nie obstawało przy wierze w swoją ideologię, żądało jedyne obnoszenia pozoru za cenę każdego nieszczęścia. Trzeba było wystawiać na pokaz życie, tak ciasne i wtłoczone w ramki jak
slogany nad głowami25.
We wspomnieniach Herta Müller mówi, że dopiero gdy przeniosła się do miasta, zaczęła oddalać się mentalnie od życia
w wiejskiej społeczności. Jako gimnazjalistka tęskniła za domem. Codziennie uparcie wracała do Nitzkydorf ostatnim pociągiem i pierwszym, z samego rana, ruszała znowu do szkoły.
Z czasem jednak, czytając książki i kształcąc się, nabierała coraz bardziej krytycznego stosunku do społeczności, w której
się wychowała. „Widziałam moją wieś jak za szklaną ścianą, jak
upiorną od świata odsuniętą skrzynię pełną bezlitośnie skostniałych ludzi”26.
W mieście po raz pierwszy poczuła oddech, a raczej wzrok
dyktatury. W miejskim świecie był on wyraźniejszy niż w wiejskim. Dyktatura, system totalitarny stanowią drugi stały blok
tematyczny w utworach Herty Müller. Na wsi bohaterowie popadają w konflikt z propagowanymi wartościami mniejszości,
w mieście zaś z władzą. Obie rzeczywistości zdominowane są
przez terror. Terror na wsi to normy mniejszości niemieckiej,
które zniewalają pojedynczego człowieka. W mieście instytucja
kontroli zmienia twarz i przybiera kształt dyktatora Ceauşescu.
To nie oko żaby, lecz oko jego współpracowników czujnie obserwuje obywateli. W paderbornskich wykładach Herta Müller

>> 25 H. Müller, Tykanie normy, [w:] Głód i jedwab, przeł. K. Leszczyńska, Wołowiec 2008, s. 104.
>> 26 H. Müller, Die Insel liegt innen – die Grenze liegt außen, [w:] Der König verneigt sich..., op. cit., s. 165.
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pisze: „Niemiecka żaba, która zezowała na mnie na wsi [...] stała
się później żabą dyktatora”27.
Problem życia w reżimie totalitarnym porusza Sercątko, powieść, która ukazała się w 1994 roku. To historia grupy przyjaciół próbujących bronić się przed inwigilacją, ingerowaniem
władzy w ich życie, przed zniewoleniem. Narratorka Sercątka rozpoczyna studia. W akademiku mieszka i zaprzyjaźnia się
z Lolą, dziewczyną z biednej wioski, która, chcąc uciec przed
ubóstwem, wstępuje do partii. Pewnego dnia Lola popełnia
samobójstwo. Powodem jest niechciana ciąża. Zgwałcił ją nauczyciel gimnastyki, który później ją zadenuncjował.
W gablotce wisiało zdjęcie Loli, to samo co w legitymacji
partyjnej. Pod zdjęciem była przyklejona kartka. Ktoś przeczytał głośno. Ta studentka popełniła samobójstwo. Potępiamy jej czyn i gardzimy nią. To hańba dla całego kraju28.
[...] Dwa dni później w dużej auli o godzinie czwartej po
południu powieszona Lola została wykluczona z partii i wydalona z uczelni29.
Po jakimś czasie bohaterka zaprzyjaźnia się z trzema studentami. Dzielą wspólny los: wszyscy są z mniejszości niemieckiej,
a ich ojcowie byli esesmanami. Razem szukają ucieczki od rzeczywistości dyktatury. W małym domku pod miastem czytają
zakazane książki, toczą dyskusje. Mają też swoją piosenkę, która mówi o przyjaźni, a jednocześnie o absurdzie tej międzyludzkiej więzi w czasach reżimu:
Każdy miał przyjaciela w każdym skrawku chmury
tak po prostu jest z przyjaciółmi kiedy świat jest pełen lęku
także moja matka mówiła to jest zupełnie normalne
przyjaciele nie wchodzą w rachubę
myśl o poważniejszych sprawach30.
Piosenka ta gubi młodych ludzi. Przez jej strofy, interpretowane jako wroga propaganda, wpadają w ręce kapitana Pleje, wyjątkowo brutalnego człowieka, równie agresywnego jak jego
pies.
Herta Müller nadała swej powieści smutne i szare barwy.
Świat przedstawiony jest wręcz beznadziejny: zawszony akademik, niebezpieczny park, muchy na ścianach domów. Pra-
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H. Müller, Wie die Wahrnehmung..., op. cit., s. 14.
H. Müller, Sercątko, op. cit., s. 27.
Ibidem, s. 28.
Ibidem, s. 87.

cownicy fabryki, do której narratorka trafia po studiach jako
tłumaczka, zatapiają swe smutki i frustracje w alkoholu. Upijając się, uciekają od codzienności, od absurdu wykonywanych
zadań.
Szukanie szczęścia w państwie reżimu totalitarnego nie ma
sensu. Nie odnajdują go pracownicy fabryki ani nikt z głównych bohaterów. Poczucie bezsilności i strach doprowadzają
dwóch z nich do samobójstwa, pozostałym nie dają spokoju
nawet na emigracji.
Sercątko jest również powieścią o przyjaźni i jej wartości
w trudnych dla człowieka chwilach. Bohaterowie pozostają sobie wierni, wspierają się i mimo przeszkód nie zrywają ze sobą
kontaktu, a nawet obmyślają specjalny system porozumiewania się:
Pisząc, nie zapominajcie o dacie i zawsze wkładajcie włos do
listu – mówił Edgar. – Jeśli go nie będzie, to będzie znak, że
list został otwarty.
[...]
Nożyczki do paznokci to przesłuchanie – mówił Kurt. –
Rewizja to buty, inwigilacja – przeziębiony. Po apostrofie zawsze wykrzyknik, przy groźbie śmierci tylko przecinek31.
Herta Müller porusza też problem zdrady i braku lojalności.
Teresa, przyjaciółka narratorki, okazuje się współpracownicą
służb bezpieczeństwa. O podobnej sytuacji z własnego życia
pisze Müller na łamach tygodnika „Die Zeit” we wspomnianym
już wielokrotnie artykule Securitate jeszcze na służbie.
Powieść Sercątko ukazuje życie zwykłych ludzi w systemie
totalitarnym, ich pragnienia, lęki i różne sposoby zachowania
wierności sobie, nawet te najtragiczniejsze, jak samobójstwo.
Co zrobić, by w tych warunkach nie stracić swego „sercątka”,
tego najbardziej ludzkiego elementu, który babcia narratorki
za czasów jej dzieciństwa próbowała pielęgnować, a który pod
wpływem kontrolującego oka władzy znika, przepada. Kiedy
czytamy powieść Müller, wydaje się, że człowiek wychowany
w dyktaturze nigdy nie osiągnie szczęścia. Nigdy także nie będzie w stanie o swoich doświadczeniach opowiedzieć. Jeden
z bohaterów Sercątka, Edgar, mówi: „Kiedy milczymy – stajemy
się nieprzyjemni, kiedy mówimy – śmieszni”32.
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Ibidem, s. 75.
Ibidem, s. 211.
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Herta Müller zdecydowała się wyrwać ze świata dyktatury, opuścić Rumunię Ceauşescu. Droga do Niemiec, przejście
z niewoli do wolności jest trzecim tematem, który można wyodrębnić w prozie autorki. O trudach przystosowania się do
nowej rzeczywistości pisze Herta Müller w książce Podróżująca
na jednej nodze. Irene, główna bohaterka, to alter ego pisarki:
Przez postać Ireny chciałam się sama od siebie zdystansować, siebie uogólnić. Dlatego też unikałam wymienienia Rumunii w tej książce. Sytuacja Ireny dotyczy wielu osób, które
opuściły swoje kraje na wschodzie33.
Irene nie jest w stanie odnaleźć się w nowej ojczyźnie. Nie umie
zbudować żadnej normalnej relacji międzyludzkiej, mimo wielu prób wszystkie jej związki z mężczyznami skazane są na porażkę. Uspokojenie odnajduje w spacerach po mieście, w anonimowym tłumie, w przyglądaniu się ludziom i w tworzeniu
kolaży. Kolaże poetyckie są również jednym z zajęć twórczych
samej Herty Müller.
W 2009 roku Herta Müller opublikowała książkę całkowicie
poświęconą tematowi, który towarzyszył jej od dzieciństwa.
Huśtawka oddechu (Atemschaukel) to historia fikcyjnej postaci
Niemca z Rumunii, Leopolda Auberga, zesłanego w wieku lat
siedemnastu na roboty przymusowe do Związku Radzieckiego.
Powody napisania tej książki wyjaśnia Herta Müller w posłowiu:
Kiedy latem 1944 Armia Czerwona weszła już w głąb Rumunii, faszystowski dyktator Antonescu został aresztowany i stracony. Rumunia ogłosiła kapitulację i nieoczekiwanie
wypowiedziała nazistowskim Niemcom, dotychczas sprzymierzonym, wojnę. W styczniu 1945 roku sowiecki generał Winogradow zażądał w imieniu Stalina od rumuńskiego
rządu, by wszyscy zamieszkali na terenie Rumunii Niemcy
uczestniczyli w odbudowie zniszczonego w wojnie Związku
Radzieckiego. Wszyscy mężczyźni i kobiety w wieku od 17
do 45 lat zostali deportowani na roboty przymusowe do łagrów sowieckich.
Również moja matka była w obozie pracy34.
Matka pisarki niechętnie mówiła o tym epizodzie. Młoda Herta Müller dowiedziała się o nim z toczonych w domu rozmów,
którym przysłuchiwała się jako dziecko. W telewizyjnych wy-
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Die Weigerung, sich verfügbar zu machen. Herta Müller und Richard Wagner im Gespräch, „Zitty”, 26/1989, s. 68.
>> 34 H. Müller, Atemschaukel, München 2009, s. 299.
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wiadach dotyczących Huśtawki oddechu autorka mówi, że niektóre zachowania matki zdradzały jej obozowe przeżycia, np.
staranny sposób obierania kartofli. Ta nigdy głośno nieporuszana historia pani Müller sprawiła, że jej córka zaczęła się
nią interesować. Osobą, która pomogła jej w zbieraniu materiałów do książki, był poeta Oskar Pastoir, również wywodzący się z niemieckiej mniejszości zamieszkałej w Rumunii. Pastoir został jako chłopak zesłany do obozu pracy. Wiele pamiętał
z tamtych czasów i był w stanie opowiedzieć Hercie Müller
szczegółowo o swoich przeżyciach. Podczas procesu tworzenia
książki zmarł. Pisarka podkreśla jednak, że jego wkład w Huśtawkę oddechu jest ogromny. Wiele metafor, które pojawiają się
w tej powieści, to metafory autorstwa Pastoira.
Nawet w swej najnowszej książce, nominowanej do
prestiżowej nagrody przyznawanej za najlepszą powieść
przez Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Herta
Müller wraca do mikrokosmosu wsi i piętnuje panujące
w niej normy ograniczające jednostkę. Narrator, Leopold, jest
homoseksualistą. Chłopak nie chce się do tego przyznać, bo
boi się wykluczenia z wiejskiej społeczności. Zesłanie do obozu
pracy Leopold traktuje początkowo jak ucieczkę ze świata,
w którym nie może być sobą.
W Huśtawce oddechu Müller po raz pierwszy w swej twórczości tak szeroko pisze o pracach przymusowych mniejszości
niemieckiej z Rumunii na terenie Związku Radzieckiego. Temat
ten pojawia się już epizodycznie we wcześniejszych utworach
autorki, np. w Nizinach i opowiadaniu Człowiek jest tylko bażantem na tym świecie. Znacznie bardziej obecny i wyrazistszy
w utworach noblistki z tego okresu jest motyw ojca. Zarówno w Nizinach, jak i w Sercątku ojciec to postać zimna, brutalna, traktująca córkę z dystansem. Jego esesmańska przeszłość
i związane z nią karygodne czyny przywołane zostają w pierwszym opowiadaniu z tomiku Niziny, pt. Mowa pogrzebowa.
Podczas przeżywanej w śnie uroczystości pochówku ojca narratorka dowiaduje się o zbrodniach dokonanych przez niego
podczas wojny, jak również o tym, czego dopuszczał się w normalnym życiu. Dziewczyna zdaje się dźwigać jego winę, którą musi odpokutować własną śmiercią. Pisarkę dręczył wojenny epizod jej ojca. Nigdy nie udało się jej jednak z nim o tym
porozmawiać, dowiedzieć czegoś więcej. Przynależność ojca
do SS była w domu Müller tematem tabu, zresztą o żadnych
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stawiających członków rodziny w nie najlepszym świetle historiach nie wolno było rozmawiać. Dzieciństwo Herty Müller zdawało się nieme, a z potrzeby jego analizy, pochylenia się nad
nim, przyjrzenia się, zrodził się tomik Niziny.
Czy noblistka czuje się Niemką, czy Rumunką? Na to pytanie
trudno odpowiedzieć. Z jej wywiadów, tekstów prasowych
i wypowiedzi można wywnioskować, że w Niemczech często
spotyka się z brakiem zrozumienia. W eseju U nas w Niemczech
(Bei uns in Deutschland) pochodzącym z tomiku Król pochyla
się i zabija relacjonuje, jak mieszkańcy tego kraju reagują na jej
niemiecki. Nie wszyscy umieją zlokalizować jej akcent, czasem
próbują ją poprawiać, używając wypowiadanego z wyższością
zdania: „U nas w Niemczech mówi się tak a tak”. Wydają się
nawet rozczarowani, gdy dowiadują się, że pisarka pochodzi
z Rumunii, a nie np. z Francji. Herta Müller zarzuca Niemcom,
że nie rozumieją, dlaczego w swych utworach wraca do
przeszłości, dlaczego nie pisze o teraźniejszości. Uzasadnienie,
którym posługuje się noblistka, jest jednocześnie wyznaniem
jej literackiego celu, sprecyzowaniem poruszanej przez nią
problematyki:
Już dawno uwolniłam się od Rumunii. Ale nie uwolniłam
się od kontrolowanego niszczenia człowieka w dyktaturze...
Nawet jeśli Niemcy ze Wschodu nie mają tu nic więcej do
powiedzenia, a Niemcy z Zachodu nie chcą o tym słyszeć,

temat ten nie daje mi spokoju. W pisaniu zatrzymuję się
tam, gdzie jestem najbardziej poraniona, w przeciwnym razie nie musiałabym przecież wcale pisać35.

Abstract
Barbara Kowalski, The Dark Ink by Herta Müller
This piece of paper is an attempt to characterise the works of
Herta Müller, the last year Nobel Prize laureate. The writer was
born in 1953 in a German minority in Romania, in a small village Nitzkydorf. In 1987 she left Romania and moved to the
West Germany because of repressive measures which the writer experienced from the dictatorship of Nicolae Ceauşescu.
The two dominant topics in her novels, short stories, essays,
and poems concern the life under totalitarian regime, and the
German minority in the Banat which the writer depicts in a critical way. Her newest novel tells a story about the deportation
of Romanian Germans to Gulag camps at the end of World War
II. The Nobelist has developed characteristic style which seems
to be a mixture of poetry and prose. Herta Müller claims that
her works do not reflect her personal story although they are
definitely based on her experience.

>> 35 H. Müller, Bei uns in Deutschland, [w:] Der König verneigt sich..., op. cit.,
s. 185.
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PASTISZ LITERACKI W TWÓRCZOŚCI JACKA KACZMARSKIEGO
Barbara Kulesza

Pastisz literacki – próba definicji
Zjawisko pastiszu literackiego zostało wyróżnione już przez
teoretyków klasycystycznych. Sam termin „pastisz”, zanim stał
się pojęciem teoretycznoliterackim, odnosił się do dziedziny sztuk plastycznych i oznaczał naśladownictwo stylu jakiegoś artysty lub ogólnej tendencji stylistycznej, a w określonym
kontekście – nawet fałszerstwo. Tradycyjne podręczniki poetyki definiują pastisz literacki jako odmianę stylizacji „polegającą
na zagęszczeniu czyichś – typowych – chwytów stylistycznych
dla ukazania ich wyrazistości”. Jako funkcję pastiszu wymienia
się tu jego rolę jako zabawy poetyckiej lub ćwiczenia, a także
próbę wniknięcia poety w styl twórcy, którego naśladuje. Autorzy Zarysu poetyki – Michał Głowiński, Aleksandra OkopieńSławińska i Janusz Sławiński – nie widzą jednak w pastiszu jeszcze „poważnej” formy literackiej1.
Definicję tę rozszerza Ryszard Nycz w pracy Parodia i pastisz.
Z dziejów pojęć artystycznych w świadomości literackiej XX w.
Wskazuje on między innymi na to, że w refleksji literaturoznawczej, podobnie jak parodia, pastisz rozpatrywany bywa na trzy
sposoby: jako gatunek literacki, forma stylizacji (tak jak klasyfikują go poetyki tradycyjne) lub osobna kategoria estetyczna.
Traktowanie pastiszu jako gatunku literackiego sugerować ma,
że pastisz np. gatunku ody nie jest już odą, a osobną kategorią
genologiczną – pastiszem właśnie (wnioski takie na temat parodii wyciągnął Michaił Bachtin, na którego powołuje się Nycz).
Jako osobna kategoria estetyczna oznacza on prawdopodobnie każdy taki tekst kultury, w którym występuje podwójnie zakodowany przekaz artystyczny, a powtórzenie struktury architekstu pełni funkcję krytyczną lub interpretacyjną.
Zdaniem Nycza wzrost popularności pastiszu (i parodii)
w XX w. spowodowany jest tym, że obecna epoka nie wypracowała sobie własnych, autentycznych środków wyrazu i z tego
powodu musi wypowiadać się poprzez „słowa cudze”. W tej

>>

M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury,
Warszawa 1986, s. 139.
1

sytuacji zjawisko pastiszu ma być „manifestacyjnym symptomem pogodzenia się z utratą indywidualnego wyrazu, symptomem uwięzienia w przeszłości”. Prawdopodobnie w kontekście postmodernistycznego przekonania o wszechogarniającej
intertekstualności obecnej we wszystkich dziedzinach kultury,
uznać by można było, że każdy utwór zawiera w sobie elementy pastiszu. W mojej pracy zajmę się jednak zjawiskiem naśladownictwa w pełni świadomego2.
Według poetyk tradycyjnych przedmiotem pastiszu mogą
być poszczególne utwory, konkretne maniery stylistyczne poetów lub szkół poetyckich, lub gatunki literackie. Gérard Genette uznaje jednak, że przedmiotem pastiszu może stać się
tylko gatunek (nie rozumiany jako tradycyjna kategoria genologiczna, ale swoisty model stylistyczny). W odróżnieniu
od parodii traktuje Genette pastisz jako imitację, a nie transformację architekstu. Uzasadnia to tym, że twórca pastiszu nie
przejmuje wprost kształtu tekstu, a jedynie jego styl – i w tym
stylu tworzy nowy, odrębny tekst – ów „nowy” oryginał, powstały według konkretnego modelu. Genette uznaje więc, że
naśladowanie autora, konkretnego tekstu czy gatunku w rozumieniu kategorii genologicznej są „strukturalnie identycznymi
operacjami”. Według Nycza jednak nawet sam Genette nie zawsze przestrzega tej klasyfikacji, ponieważ „czysto gatunkowy
charakter pastiszu nie stanowił nigdy, jak się zdaje, bezwzględnie przestrzeganej dyrektywy w literackiej praktyce”3. W niniejszych rozważaniach przyjmę więc jednak rozróżnienie pastiszu
dzieła, autora i gatunku, ze świadomością tego, że w rzeczywistości wszystkie te zabiegi polegają na naśladownictwie pewnego modelu stylistycznego.
Cechą charakterystyczną pastiszu jest często nie tylko naśladownictwo stylistyki i tematyki charakterystycznej dla okre-

>> 2 Patrz: R. Nycz, Parodia i pastisz. Z dziejów pojęć artystycznych w świadomości literackiej XX w., [w:] Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000, s. 200-247.
>> 3 Za: ibidem, s. 230-231.
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ślonego zjawiska, ale i kopiowanie niektórych charakterystycznych zwrotów i frazeologizmów. Według Nycza od fałszerstwa
„[...] w przypadkach najbardziej udanych – odróżnia pastisz jedynie wyraźna metatekstowa informacja, utrzymana w formie
trybu warunkowego”, wyrażająca się na przykład w formule: „X
napisałby Y w taki sposób”. Charakterystyczne dla pastiszu jest
więc bezpośrednie wskazanie na to, czyj styl jest imitowany
(choćby przez wymienienie nazwiska lub jawną aluzję do tytułu dzieła).
Jacek Kaczmarski
– prawidłowości w konstruowaniu utworów o charakterze pastiszu
W twórczości Jacka Kaczmarskiego zjawisko pastiszu występuje wyjątkowo często. Jeśli przyjąć szerokie rozumienie pastiszu jako kategorii estetycznej, dokonuje on go zarówno w stosunku do różnorodnych wypowiedzi literackich (poetyckich,
co szerzej zostanie omówione poniżej, i prozatorskich, czego
przykładem może być wiersz pt. Petersburg. Dostojewski), jak
i pozaliterackich (np. malarskich lub muzycznych). Ze względu jednak na to, że trudno wskazywać na podobieństwa stylistyczne między portretem malarskim a dziełem poetyckim, będącym nawiązaniem do gatunku portretu, uznałabym raczej,
że lepiej w tym przypadku mówić o „grze z gatunkiem” czy nawiązaniu gatunkowym, nie o pastiszu.
W rozmowie z Grażyną Preder Kaczmarski sam opisuje, jaką
rolę odgrywa dla niego forma pastiszu literackiego: „przyswoiłem formę pastiszu czy konstrukcji własnej, opartej na motywach cudzych. Okazała się być ona formą nośną, przydatną,
zwłaszcza gdy mówi się o innych artystach, kiedy chce się przekazać czyjąś filozofię, stylistykę bądź sytuację egzystencjalną”4.
Naśladownictwa manier poetyckich konkretnych autorów
lub dzieł (ponieważ te są w twórczości Kaczmarskiego stosunkowo najczęstsze) buduje poeta na podstawie pewnego możliwego do wychwycenia schematu. Charakterystycznego sygnalizowania tego, czyj styl jest przedmiotem naśladowania,
dokonuje najczęściej na jeden z trzech sposobów. Pierwszym
z nich jest przyjęcie formy epitafium (np. Epitafium dla Brunona
Jasieńskiego, Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego i Epitafium

>>

Z rozmowy z G. Preder, Pożegnanie barda, Koszalin 1995, za: http://
www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/zapowiedzi/epitafium_dla_barda.php
(strona z dnia 2.06.2009).
4

dla Sowizdrzała). Kaczmarski stosuje tutaj wzorzec alternacyjny
epitafium (według klasyfikacji genologicznej Marii Wojtak, dokonanej w książce pt. Gatunki prasowe5), dokonując we wzorcu
kanonicznym (którym jest krótki poetycki utwór należący do
liryki funeralnej, często umieszczany na nagrobku) modyfikacji, pozwalających na wykorzystanie w pełni możliwości, które
daje forma pastiszu.
Drugim sposobem sygnalizacji sposobu naśladownictwa
jest tytułowanie utworu imieniem i nazwiskiem autora, którego poetyka jest przedmiotem pastiszu (np. Kazimierz Wierzyński, Jan Kochanowski). Co ciekawe, podobny zabieg (jak i szereg
innych charakterystycznych dla swoich pastiszów chwytów)
zastosował Kaczmarski w tekście pt. Marcin Luter. Wątpliwości co do tego, czy utwór ten jest pastiszem, ogniskują się wokół tego, że bohater utworu nie tworzył dzieł stricte literackich,
pod znakiem zapytania staje więc możliwość wypracowania
przez niego własnej charakterystycznej stylistyki wypowiedzi. Mamy tu więc jednak do czynienia raczej z próbą „wczucia
się” w rolę bohatera tekstu i wypowiedzenia jego poglądów,
w pewnym sensie jego ustami, niż z naśladownictwem o charakterze pastiszu.
Sposobem trzecim nazwać można wplecenie nazwiska autora w strukturę tytułu (mam tu na myśli tytuły takie jak Pożegnanie Okudżawy lub Barykada (śmierć Baczyńskiego), Ostatnie
dni Norwida). W przypadku takiego zabiegu fakt pastiszu jest
stosunkowo najtrudniejszy do wychwycenia, najczęściej jednak sama struktura tekstu nie pozostawia wątpliwości co do
jego obecności.
Stosunkowo rzadko stosuje jeszcze Kaczmarski odwołanie
do tytułu naśladowanego dzieła, poprzez jego parafrazę. Ma
to miejsce np. w wierszu pod tytułem Krótka rozprawa między
Chamem, Panem i Plebanem (będącym nawiązaniem do Krótkiej rozprawy między Panem, Wójtem i Plebanem Mikołaja Reja),
a także w Czatach śmiełowskich (nawiązujących do Czatów
Adama Mickiewicza).
W samej strukturze tekstów Kaczmarski również dość konsekwentnie stosuje pewne zabiegi, potęgujące wrażenie autentyczności, z równoczesnym sygnałem, że autentyczność
owa nie zachodzi. Pierwszym z takich zauważalnych zabiegów jest budowa wypowiedzi poetyckiej w pierwszej osobie

>>

5

Patrz: M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004.
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liczby pojedynczej (dużo rzadziej – liczby mnogiej). Sprawia to
wrażenie, że autor tekstu wypowiada się nie tylko w stylu charakterystycznym dla bohatera, ale i bezpośrednio w jego imieniu. Bliska temu jest przytoczona w artykule Nycza Lippsowska
teoria wczucia, która głosi, że „może się trafić artysta rzetelny,
mistrz przetwórczości, który swe zadanie weźmie serio i będzie
usiłował naśladować ukochany wzór od rdzenia, organicznie”.
Być może podstawą tego „wczucia” jest próba nie tylko wniknięcia we właściwą stylistykę, ale i wcielenia się w pewien sposób w naśladowaną postać, zmniejszenia dystansu, jaki tworzą
nie tylko odmienne epoki i pisarskie style, ale i odrębne tożsamości (rozpatrując to zjawisko w kategoriach psychoanalitycznych, można by nawet pokusić się o tezę o dezintegracji osobowości twórcy pastiszu, poprzez wtargnięcie w nią osobowości
tego, który jest jego przedmiotem). W przypadku niektórych
utworów wskazuje się w tym kontekście również ich podłoże
autobiograficzne. Do takich tekstów należy Jan Kochanowski,
w którym podobno wyrażony miał zostać zarówno światopogląd poety renesansowego, jak i samego Kaczmarskiego. Potwierdził to w rozmowie z Jolantą Piątek Za dużo czerwonego,
opublikowanej w miesięczniku „Odra”, stwierdzając: „[...] w Kochanowskim świat jest piękny dlatego, że, to paradoks, to była
pierwsza piosenka, napisana w 1990 roku, po długim okresie –
może pięć czy sześć lat – picia. To jest pierwsza piosenka napisana na trzeźwo. I prawdopodobnie sam wybór tematu, i taka
akceptacja renesansowa świata, i ten wewnętrzny ład i pogoda
ducha były odzwierciedleniem mojej prywatnej sytuacji, którą lekarze w Niemczech nazywali trockenrausch, czyli upicie się
trzeźwością”6.
Kaczmarski zachowuje wszelkie wyznaczniki formy pastiszu
i uprawia go na wielu płaszczyznach. Na model, jaki naśladuje,
składają się m.in. leksyka, wersyfikacja, rytmika i metaforyka,
a także bardzo często tematyka utworów. Swoje pastisze Kaczmarski wzbogaca również często o wątki biograficzne poetów,
wykorzystując ich styl pisarski do budowania narracji dotyczącej epizodów z ich życia.

>> 6 Z rozmowy z J. Piątek – Za dużo czerwonego, przeprowadzonej w Radiu Wrocław w 2001, opublikowanej w miesięczniku literackim „Odra”, numery 481 (XII, 2001), 482 (I, 2002 ), 483 (II, 2002), 484 (III, 2002), za: http://www.
kaczmarski.art.pl/tworczosc/zapowiedzi/jan_kochanowski.php (strona z dnia
2. 06. 2009).

W twórczości Kaczmarskiego występują zarówno pastisze
konkretnego utworu poetyckiego, jak i stylu poetyckiego poetów i gatunków literackich. Warto więc dokonać interpretacji
tekstów reprezentujących te trzy rodzaje pastiszu w twórczości
Jacka Kaczmarskiego, próbując określić funkcję przyjęcia tego
sposobu pisania w danym przypadku.
***
Barykada (Śmierć Baczyńskiego)
Tym galeonem barykady
Planetę ognia opływamy
Nic nie widzący, niewidoczni –
Przejrzyste cienie dni.
W popiołu plusz się zapadamy,
W który zmieniły się pokłady,
Niebo się coraz wyżej złoci,
Okręt nabiera krwi.
Unoszą nas ceglane fale –
Piętnastoletnich kapitanów
W spełnienie marzeń o podróżach
W nietknięty stopą świat.
I byle prędzej, byle dalej,
Wczepieni w burty potrzaskane
Nim ciało całkiem się zanurzy
W ciszę bezdenną lat.
Map popalonych czarne ptaki
Krążą dokoła gniazd bocianich,
Z których nikt nie zawoła – ziemia!
By zerwać nas ze snu.
Inne dziś nas prowadzą znaki,
My już dla świata – niewidzialni –
I jeden tylko zbudzi hejnał
Żelazne kule głów.
Tubylec się perłami poci
Tam, gdzie zielona i głęboka
Rzeka wśród palm leniwie gada,
Że nadpływamy – my:
Niosący w darze huk i pocisk,
Śmierć niezawodną w mgnieniu oka
Z którego cała nam wypadła
Planeta – grudka krwi7.

>>

7

J. Kaczmarski, A źródło wciąż bije, Warszawa 2002, s. 184.
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Jak wyraził się w jednym z wywiadów sam Kaczmarski, utwór
ten, mimo że w jego tytule nie ma zasygnalizowanej przynależności gatunkowej, jest epitafium dla Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wpisuje się ono w stworzony przez Kaczmarskiego
wzorzec alternacyjny tego gatunku – na rzecz wykorzystania
formy pastiszu i możliwości wypowiedzenia się „w imieniu” poety Kaczmarski rezygnuje z syntetyczności formy, stawia pod
znakiem zapytania również klasyczną funeralność epitafium.
Kaczmarski oczywiście nawiązuje swoim utworem do
biografii Baczyńskiego. Przedstawia, wykorzystując styl poety, scenę jego śmierci – Baczyński zginął w Powstaniu Warszawskim – 4 sierpnia 1944, podczas ataku na Pałac Blanka.
Tytułowa „barykada” jest więc bardzo czytelnym symbolem
wydarzenia historycznego, o którym mowa. Tytuł wprost
wskazuje również na obecność pastiszu – nie chodzi tu tylko
o literalne wskazanie na „śmierć” Baczyńskiego, ale także właśnie o sygnał dotyczący momentu historycznego. Wiadomo,
że Baczyński podczas Powstania już nie pisał (w przeciwieństwie np. do Tadeusza Gajcego) – nie miał takiej okazji. Interesujące jednak zdawać może się to, że choć, jak zasygnalizował
Kaczmarski w tytule, utwór opowiada o śmierci Baczyńskiego, nigdzie nie pojawia się tam forma mogąca wskazywać
na to, że opisywane losy dotyczą jednej, konkretnej osoby.
Uwidacznia się tu zabieg metonimii – całości zamiast części
– zdawać by się mogło, że los Baczyńskiego i w tym miejscu
jest analogiczny do losów tysięcy, tak jak on sam wcześniej
zdawał się niekiedy podkreślać.
Barykada... jest jednym z niewielu tych utworów, w których Kaczmarski rezygnuje, używając formy pastiszu, z wypowiedzi w pierwszej osobie liczby pojedynczej, używając zaimków „my”, „nam”, „nas” i czasowników w pierwszej osobie liczby
mnogiej. Jest to pierwsze wyraźne nawiązanie do poetyki Baczyńskiego, który w wielu tekstach poprzez użycie podobnej
formy gramatycznej zdaje się manifestować swoją przynależność do pokolenia straconego. Tak jest np. w wierszu Dni
nienawiści („Trzeba nam było długo iść w nienawiść/ (roztarty w gwiazdy kryształ chrupał nam pod butem [...]”8), Młodość
(„Tak odgarniamy te lata młode”9), Romantyczność („Takie już

>>
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>>
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K.K. Baczyński, Wybór poezji, oprac. J. Święch, Wrocław 1989 (BN I, 265),

s. 19.
Ibidem, s. 108.

prawo nam rosnąć i ginąć”10) czy w słynnym Pokoleniu, gdzie
kolejne strofy rozpoczyna anafora „Nas nauczono”. Baczyński
charakteryzuje swoje pokolenie, patrząc na nie przez pryzmat
własnych doświadczeń. Przewiduje dla „Kolumbów” zagładę,
przepowiada katastrofę. W ostatniej strofie Pokolenia znaleźć
można zapowiedź tego, co w Barykadzie opisze Kaczmarski –
Powstania Warszawskiego – hekatomby, która pochłonęła olbrzymią ilość ofiar, z których większość stanowili właśnie ludzie
młodzi – pokolenie Baczyńskiego. „I tak staniemy na wozach,
czołgach,/ na samolotach, na rumowisku,/ gdzie po nas wąż się
ciszy przeczołga,/ gdzie zimny potop omyje nas,/ nie wiedząc:
stoi czy płynie czas [...]”11. Być może Kaczmarski domyślał się,
że w obliczu podjętej już ostatecznie walki zbrojnej Baczyński
mógł czuć jeszcze większą więź ze swoim pokoleniem, a może
raczej mieć po prostu gorzkie poczucie identyczności ich pojedynczych osób.
Znamienna w tym utworze jest stanowiąca pewną dominantę kompozycyjną metafora okrętu. Niesie ona za sobą
mnogość odniesień zarówno do biografii, jak i do twórczości
Baczyńskiego. Może być potraktowana jako nawiązanie do
metaforycznej nazwy pokolenia „Kolumbów”, jaką nadał im Roman Bratny. Patrząc na to głębiej, można jednak dostrzec bardzo zbliżoną metaforykę w tekstach samego Baczyńskiego.
J. Kwiatkowski w swojej pracy Potop i posąg wskazuje wyraźnie na pewną „obsesję” młodego poety, związaną z motywem
wody, statku i powodzi. Słowo „płynąć” jest według niego „słowem-kluczem”, ujawniającym fascynację przemijaniem i upływem czasu. Stawia nawet tezę, że dla Baczyńskiego, podobnie
jak dla Talesa, pierwszą zasadą świata była właśnie woda. Z motywu wody wyprowadza Kwiatkowski obecny w twórczości poety motyw potopu i motyw Noego, z którym powiązać można
symbol okrętu i ocalonych przed żywiołem ludzi na jego pokładzie12. Figura okrętu łączy się u Baczyńskiego również (i raczej
tę jej funkcję wykorzystał Kaczmarski) z motywem drogi i podróży. W utworze Podróże (jeszcze przedwojennym, w którym
słychać echa katastrofistyczne, zapewne pod wpływem poezji
Czechowicza) pojawia się obraz podróżników na okręcie, pły-
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Ibidem, s. 120.
Ibidem, s. 212.
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J. Kwiatkowski, Potop i posąg, [w:] Klucze do wyobraźni. Szkice o poetach
współczesnych, Kraków 1964, s. 201-229.
10
11

110

cs4 znaczenia 04 v16 do druku.indd 110

2010-10-11 12:57:38

nącym po pełnym morzu. Zakończenie podróży tu równa się
śmierci: „Aż strącony burzami z szorstkich liści palmy/ zapędzony nocami w ślepy, cichy atol/ wycharczę czarną perłę konający nurek/ i błękit tylko/ w zmierzchach wchłonie mnie jak
zator...”13. Echa tego fragmentu (i wizji podróży morskiej, jako
życia, a zakończenia jej, jako dotarcia do nowego świata po
śmierci) dopatrzyć się można również w tekście Kaczmarskiego – „Unoszą nas ceglane fale –/ Piętnastoletnich kapitanów/
W spełnienie marzeń o podróżach/ W nietknięty stopą świat./
I byle prędzej, byle dalej,/ Wczepieni w burty potrzaskane/ Nim
ciało całkiem się zanurzy/ W ciszę bezdenną lat14”. Przedstawieni tu żeglarze trzymają się jeszcze życia, dążąc jednak do „nietkniętego stopą”, niepoznanego świata. Kaczmarski opowiada
więc śmierć Baczyńskiego tak, jak on sam dla siebie ją przewidział. Uwidacznia się tu też to, co o Baczyńskim napisał J. Błoński w pracy Pamięci anioła – Baczyński potrafił podobno w samym ogniu walki uzyskać do niej dystans, który „chronił go od
polityki i lęku przed śmiercią”15. Być może ten opis, w którym
uderza wyrażona niemal wprost świadomość nieuchronności
tragicznego losu, jest próbą przeniesienia tego zdystansowania poety nawet na chwilę decydującą dla niego – chwilę spotkania z tym, co ostateczne.
„Marzenia o podróżach”, które przywołuje Kaczmarski, wyraźnie rysują się w innym tekście Baczyńskiego – w Legendzie.
Tutaj również pojawia się wizja podróży morskiej przez miejsca egzotyczne, budowana bogatą metaforyką, związaną ze
szlachetnością, przepychem i bogactwem („przez dżungle tygrysiej trawy/ wędrują złote strusie/ i szylkretowe żyrafy”16).
Egzotykę tę można zauważyć również u Kaczmarskiego, tam
gdzie pojawia się pocący się perłami tubylec, palmy itd. W Legendzie okazuje się jednak, że podróż to tylko „legenda marzeń,/ śmiesznych ptaków ze snów”17. W rzeczywistości w dalekiej krainie, do której zmierzają bohaterowie, są tylko „białe
trupy zdobywców –/ herosów zastygłych w orion./ Tam tylko
w hamaku plaży/ dziewczynki z miedzi kołyszą/ pieśni zgubionych żeglarzy, zarosłych czasem i ciszą”18. Do tej ostatniej meta-
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K.K. Baczyński, op. cit., s. 13.
J. Kaczmarski, op. cit.
J. Błoński, Pamięci anioła, [w:] Romans z tekstem, Kraków 1981, s. 36.
K.K. Baczyński, op. cit., s. 37.
Ibidem.
Ibidem, s. 38.

fory zdaje się nawiązywać Kaczmarski we frazie „ciało całkiem
się zanurzy/ w ciszę bezdenną lat”19. Być może Kaczmarski wydobywając z poetyki Baczyńskiego to, czego on sam nie mógł
jeszcze dostrzec, uzasadnia ubogość „odległej krainy” tym, co
żeglarze do niej przynoszą: „w darze huk i pocisk,/ Śmierć niezawodną w mgnieniu oka”20. Kaczmarski sam w wywiadzie mówił, że „człowiek, który dał się wciągnąć, czy historia go wciągnęła w przemoc, zabijanie, jest tym skażony”21. Być może ze
skażenia tego nie da się oczyścić nawet po śmierci i dlatego raj
żeglarzy nie jest pełen przepychu, tylko... spokojny.
W metaforze okrętu odkryć można jeszcze jedno nawiązanie
do poetyki Baczyńskiego – może być to sygnał powiązań jego
poezji z twórczością polskich romantyków, szczególnie Juliusza
Słowackiego (do którego porównał go Kazimierz Wyka w Liście
do Jana Bugaja). Figura okrętu pojawia się przecież w Testamencie
Słowackiego, gdzie jest metaforą walczącej ojczyzny.
Kaczmarski bardzo szeroko wykorzystuje charakterystyczne dla Baczyńskiego leksykę i metaforykę (według charakterystyki Jana Marxa: „metaforykę świetlisto-cienisto-promienistopowietrzną” i „barokową”22), nieznacznie tylko je rekonstruując.
Tak więc na przykład pojawiają się w Barykadzie barwy: złota,
szara, czarna (popiół, „czarne ptaki”) i czerwona, których nagromadzenie charakterystyczne jest dla wojennych obrazów
konstruowanych przez Krzysztofa Kamila. Obecne w tekście
Kaczmarskiego są „popiół”, „perły”, „ogień” (który według Baczyńskiego ma być źródłem oczyszczenia), „rzeka”, których to
słów różnorakie zastosowania spotkać można niemal w każdym tekście Baczyńskiego. Wykorzystane przez Kaczmarskiego
metafory mogą świadczyć o jego dużej znajomości twórczości
wojennego poety. Na przykład „Zielona i głęboka rzeka” może
być echem „malachitowej łąki morza” (z Piosenki (Znów wędrujemy...) Baczyńskiego23). Woda u Baczyńskiego zresztą nie bywa
raczej błękitna, a właśnie zielona lub brunatna. Metafora „żelazne kule głów” przypomina charakterystyczne dla Baczyńskiego opatrywanie „głowy” metaforami militarnymi, mające

>>
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J. Kaczmarski, op. cit.
Ibidem.
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Z rozmowy z J. Kowalewskim, Zawsze po stronie człowieka, „Klepsydra”
(gazeta szkolna XIII LO w Szczecinie), luty 2001, za: http://www.kaczmarski.art.
pl/tworczosc/zapowiedzi/barykada.php (strona z dnia 2.06.2009).
>> 22 Patrz: J. Marx, Dwudziestoletni poeci Warszawy, Warszawa 1994, s. 52.
>> 23 K.K. Baczyński, op. cit., s. 8.
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wskazywać właśnie na nieuniknione skażenie myśli osoby, która doświadczyła wojny, jej okrucieństwa. Podobną konstrukcję
stosuje Baczyński np. w wierszu Miserere, gdzie pojawiają się
„hełmy przyrosłe do głów”24.
Funkcja pastiszu jest więc w tym tekście dwojaka – z jednej
strony, jako że jest to utwór epitafijny, pojawia się tu element
swoistego hołdu złożonego poecie. Posługiwanie się cudzym
stylem w sposób wskazujący na dużą i szczegółową jego znajomość może być potraktowane jako wyraz uznania. Z drugiej
strony, Kaczmarski czyni tu coś, o czym pisze Nycz, stwierdzając że „pastiszopisarstwo ujawnia i twórczo wyzyskuje utajoną
produktywność, nie zrealizowane możliwości historyczne zinterpretowanego pierwowzoru”. Stara się bowiem odpowiedzieć
na pytanie, które wielu sobie stawia: „Jak Baczyński mógłby pisać o Powstaniu, jako jego bezpośredni świadek”. Można na to
pytanie odpowiadać, przywołując kontekst ostatniego, długo
nieujawnianego wiersza Tadeusza Gajcego o incipicie: „Święty
kucharz od Hipciego...”25, gdzie wyczuwamy olbrzymią gorycz
pojawiającą się w obliczu klęski. Kaczmarski odpowiada inaczej, sugerując, że Baczyński sam przepowiedział sobie swój los,
a Powstanie i śmierć były dla niego kontynuacją podróży...
***
Epitafium dla Brunona Jasieńskiego
Europa się wędzi niby łosoś królewski
W dymie gazów bojowych wbita na złoty hak,
Żre się kucharz francuski z szefem kuchni niemieckiej
Z ryby tak smakowitej co przyrządzić i jak.
Żaden stary się przepis nie wydaje jej godny,
Tak czy siak, trzeba będzie rybę przeciąć na pół,
Już rozpruto podbrzusze, płynie z głębi jam rodnych
Czarny kawior narodów politykom na stół.
A ja wdycham Londynu grypogenne opary
I kosztuję Paryża zgniłowonny roquefort,
Po La Manczy się błąkam, w Rzymie szukać mam wiary,
Bezskutecznie za swój pragnąc brać każdy port.
A mój port jest w stolicy krasnolicych Azjatów,
Gdzie w moździerzu historii nowy utrze się lud,
Tam mi Kałmuk otworzy duszę swoją, jak bratu,
Tam pod ziemią bogactwa siarki, węgla i rud.
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Ibidem, s. 24.
Patrz: J. Marx, op. cit., wybór wierszy T. Gajcego, s. 359.

Tam poeci kieszenie mają pełne dolarów
I za szczęście ludzkości przelewają swój tusz,
Tam czerwieńsze od krwi są kumulusy sztandarów
Od sztandarów zaś pąki pierwszomajowych róż.
Tam ja, Polak i były obywatel Europy
Pieśń rozwinę i formie nową nadam tam treść.
Bataliony poetów będą lizać mi stopy,
Ja im mannę gwiazd sypnę, żeby mieli co jeść!
Bruno Jasieński: niemieckie imię, nazwisko polskiej szlachty. Żyd, komunista, bywał w Rzymie, paryskie miał kontakty.
W Moskwie sądzony za szpiegostwo, skazany i zesłany. Zaginął gdzieś po drodze. Odtąd los jego jest nieznany.
Drogą białą jak obłęd w śnieg jak łajno mamuta
Idę młody, genialny, ręce łańcuch mi skuł.
Strażnik z twarzą Kałmuka w moim płaszczu i butach
Żółte zęby wyszczerza, jakby kwiat siarki żuł.
Nagle widzę, żem w raju po lodowej podróży,
A on – Bóg mój, którego czciłem wam wszak na złość!
Mam więc Boga takiego, na jakiegom zasłużył,
A tam trup mój, biedaczek, zmarzł już całkiem na kość.
Pan zaś spluwa żółtawo, smarka w palce bez chustki
I na krzesło „stół” mówi, a na stół mówi „stoł”,
Patrzy kucharz niemiecki wraz z kucharzem francuskim
Jak łososia z kawiorem między zęby już wziął.
Sok po brodzie mu płynie niewątpliwie czerwony
Łyka skórę i ości, wyssał oczy i mózg.
Wszak przez wieki ten łosoś był dla niego wędzony
A on czekał cierpliwie ciemny bóg pustych ust26.

Jacek Kaczmarski dokonywał także pastiszu konkretnych
utworów, utrzymanych w danym stylu. W tekście Epitafium dla
Brunona Jasieńskiego stosuje jednak artysta pewne nietypowe rozwiązanie – nie sygnalizuje w tytule, jaki utwór naśladuje, sugerując, że jest to raczej naśladownictwo ogólnego stylu
poety (jeśli na przykład posłużyć się analogią do Epitafium dla
Włodzimierza Wysockiego). Jednak podobieństwo tego tekstu
do manifestu programowego Jasieńskiego – wiersza but w BUTonierce27 – jest wyjątkowo wyraźne, przede wszystkim w warstwie strukturalnej.
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B. Jasieński, but w BUTonierce, [w:] Poezja polska od średniowiecza do
współczesności, wyb. A. Rajca, J. Polanicki, Warszawa 2001, s. 388.
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Wiersz Jasieńskiego ma bardzo wyrazisty rytm. Występuje
w nim jednolity tok anapestyczny: czternastozgłoskowiec anapestyczny z hiperkataleksą po średniówce i w klauzuli, z przeplotem trzynastozgłoskowca anapestycznego z hiperkataleksą po średniówce (średniówka po siódmej sylabie), w którym
jednak pojawiają się pewne odstępstwa. Podobnym wzorcem
metrycznym posługuje się Kaczmarski (miejscami tylko właśnie odstępstwa nie pokrywają się z metrum buta w BUTonierce), tworząc złudzenie, że jego tekst jest dalszym ciągiem architekstu.
Bardzo znaczące dla interpretacji Epitafium dla Brunona Jasieńskiego jest to, co sam Kaczmarski powiedział o tym tekście
w przywoływanej już wcześniej rozmowie z Jolantą Piątek:
Oczywiście dla mnie naturalnym odruchem było sięgnięcie
po historię Brunona Jasieńskiego, bo to jest właśnie modelowy przykład zarażenia się, zafascynowania nowym ładem,
pójścia do końca i poniesienia najwyższej ofiary za tę fascynację. Odrzucenie Zachodu, wyjazd tego dandysa, eleganta do Związku Sowieckiego, potem kariera w aparacie partyjnym. No, coś niebywałego zupełnie dla poety! I potem
śmierć w czeluściach kolejnej czystki. Zatem w połączeniu
z tą jego modernistyczną poezją aż się prosiło, by to nazwać
właśnie jego językiem. W jaki sposób intelektualista, artysta,
Europejczyk, pakuje się w paszczę niedźwiedzia ze śpiewem
na ustach28.
Odwołał się tutaj oczywiście do wątku biograficznego, ponieważ Jasieński, zafascynowany ideologią komunistyczną (o
czym świadczyć może na przykład poemat Słowo o Jakubie Szeli, uznawany, choćby ze względu na osobę bohatera, za utwór
rewolucyjny), w istocie, po długotrwałych podróżach po Europie, osiadł w ZSRR, gdzie rzeczywiście po jakimś czasie został
aresztowany i zesłany na Syberię29.
Epitafium... ma więc, w przeciwieństwie do Barykady..., wydźwięk nieco krytyczny i ironiczny. Naśladując styl, w jakim napisany został manifest poetycki Jasieńskiego – but w BUTonierce, Kaczmarski buduje – w pierwszej części tekstu – manifest

>>
>>

Z rozmowy z J. Piątek, op. cit.
Krzysztof Gajda w książce Jacek Kaczmarski w świecie tekstów zauważa,
że w 1992 roku pojawiły się dokumenty wskazujące na to, że Jasieński wcale nie został zesłany na Syberię, lecz zmarł podczas przesłuchań w więzieniu.
Kaczmarski, pisząc swój tekst w roku 1982, nie mógł jednak znać okoliczności
śmierci poety tak dokładnie, jak znane są dzisiaj.
28
29

poglądów Jasieńskiego, w drugiej – jego polemikę z samym
sobą.
Użycie leksyki futurystycznej jest u Kaczmarskiego dość
ograniczone (zresztą but w BUTonierce również jest pod tym
względem dość stonowany), pojawiają się jednak w Epitafium... na przykład neologizmy, budowane na zasadzie złożeń, podobnie jak w wierszu Jasieńskiego. „Zgniłowonny”
i „grypogenny” – epitety stworzone przez Kaczmarskiego –
są strukturalnie zbliżone do słów takich jak „w parkocieniu”
czy „echopowiem”, których używa Jasieński (obaj poeci uzyskali je przez połączenie dwu tradycyjnie niełączących się ze
sobą wyrazów za pomocą cząstki spajającej „o”). Kaczmarski
za Jasieńskim używa także wyrazów obcych, takich jak „roquefort”, nawiązując do „jour-fixe” i „windhorstów” z buta w BUTonierce.
Bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym obu tekstów
jest motyw przechadzki, spaceru, drogi. U Kaczmarskiego droga ta jednak prowadzi dalej – nie jest, jak w manifeście Jasieńskiego, przechadzką po mieście, a raczej, mówiąc trywialnie,
„drogą życia”. Kaczmarski opowiada ustami futurysty o jego
życiu – rysuje, stosując metaforę, przywołującą na myśl futurystyczną tendencję do hiperbolizacji przedmiotu, sytuację polityczną w Europie, w czasach Jasieńskiego („Europa się wędzi
niby łosoś królewski...”30), opisuje jego podróże i poszukiwania,
a także ( w końcowych strofach pierwszej części) – hiperbolizowany zachwyt ideologią komunistyczną, w której upatrywał
poeta swojej szansy.
Pierwsza część Epitafium... to sześć czterowersowych strof
(jest więc tak samo długa jak but w BUTonierce) i, jak już wspomniałam, swoisty manifest światopoglądu Jasieńskiego. Tu
jednak następuje wtrącenie suchej, stenotypicznej jak gdyby notki biograficznej, opisującej w skrócie dalsze losy poety
(przerwanie formy regularnego wiersza wtrąceniem prozatorskim, skonstruowanym z prostych, krótkich zdań, może przywodzić na myśl futurystyczne tendencje do „uniezwyklania”
poezji). Tu następuje już moment przełomu – „odtąd los jego
jest nieznany” – więc Kaczmarski mógł tylko wyobrazić sobie, jak opisałby poeta swoją dalszą podróż. Co istotne, zwrot
nie następuje w momencie wyjazdu poety do Rosji, a dopiero w momencie zesłania. Czas więc, kiedy Jasieński pracował
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w Moskwie jako redaktor „Literatury Międzynarodowej”, jest
jeszcze czasem wiary w potęgę ideologii komunistycznej.
Część druga służy jako wyraz krytyki poglądów Jasieńskiego wyrażonych wcześniej. Wiadomo zresztą, że sam poeta również w pewnym momencie uświadomił sobie popełniony przez
siebie błąd w ocenie panującego w ZSRR ustroju. Jak napisała
w tekście „Na skrzyżowaniu dwóch wrogich epok” – Bruno Jasieński Jadwiga Sawicka: „Fragment jego ostatniego wiersza
pisanego po rosyjsku brzmi: «Herold komunizmu nieśmiertelnych idei,/ którym wysławił naszych dni wspaniałość/ Leżę za
kratami jak wróg i szubrawiec, –/ Czy może być położenie bardziej niedorzeczne?!»”31. Rewizja poglądów zachodzi u Jasieńskiego (tego wyobrażonego przez Kaczmarskiego) w drodze
na Syberię. Pojawia się tu bardzo sugestywne wykorzystanie
frazy z buta w BUTonierce: „Idę młody, genialny, trzymam ręce
w kieszeniach”, która u Kaczmarskiego brzmi „Idę młody, genialny, ręce łańcuch mi skuł”. O ile w tekście pierwotnym gest
rąk bohatera jest wyrazem wolności i pewnej nonszalancji,
o tyle w Epitafium... – znakiem zniewolenia i podporządkowania wrogiej sile. Wizje kształtu komunizmu z pierwszej części
tekstu są w drugiej brutalnie skontrastowane z rzeczywistością
zesłania: „Drogą białą jak obłęd, w śnieg jak łajno mamuta/ Idę
młody, genialny, ręce łańcuch mi skuł./ Strażnik z twarzą kałmuka w moim płaszczu i butach/ Żółte zęby wyszczerza, jakby
kwiat siarki żuł...”32.
Najdobitniej o rozgoryczeniu poety świadczy jednak ironiczna (czy, może, autoironiczna) fraza „Mam więc Boga takiego, na jakiegom zasłużył...”33 (ironia jest zresztą jedną z często
wymienianych cech poetyki Jasieńskiego), wyrażająca świadomość pomyłki. Uświadomieniu sobie drugiej strony ustroju nie
towarzyszy jednak, co dodaje autentyczności opisywanej postawie poety, szczególnie przez wzgląd na okoliczności historyczne, utrata przekonania o nieuniknionym tryumfie rewolucji. Naturalistyczna wizja „Pana” pożerającego Europę, na której
zjedzenie szykowali się już „kucharz francuski z szefem kuchni
niemieckiej”, jest więc prefiguracją zwycięstwa komunizmu, jakiego, mimo wszystko, poeta się spodziewa.

>> 31 Za: J. Sawicka, „Na skrzyżowaniu dwóch wrogich epok” – Bruno Jasieński,
[w:] Poeci dwudziestolecia międzywojennego, red. I. Maciejewska, Warszawa
1982, s. 369-370.
>> 32 J. Kaczmarski, op. cit., s. 138.
>> 33 Ibidem.

W Epitafium dla Brunona Jasieńskiego główną funkcją pastiszu jest funkcja polemiczna i krytyczna, co może zbliżać go do
parodii (chociaż tekst parodią nie jest, ze względu na brak elementu ludycznego i na to, że efekt krytycyzmu uzyskał Kaczmarski nie przez wyolbrzymienie cech poetyki futurystycznej).
Kaczmarski w pewnym sensie pozwala się tu poecie zrehabilitować – dokonać autopolemiki. Następuje tutaj ponownie
wydobycie nowej jakości z kojarzonej jednoznacznie z futuryzmem i poezją ideologiczną poetyki Jasieńskiego.
***
Oda do mego (wstydliwego) księgozbioru
O, książki moje! Tomy tłuste,
Mrowiska pracowitych czcionek!
Gdy wzrokiem grzbiety Wasze musnę,
Już czuję, jak rozkosznie tonę.
Jest w Was pokusa, pusta rozkosz,
Narzędzie mordu (czas – ofiarą)
I tarzać można się w Was bosko
Pławiąc się w zbrodni... (gardząc karą).
A przecież potraficie gryźć
I sen usunąć z ciężkich powiek,
Lecz bez Was – jak przez życie iść,
Mówiąc o sobie jeszcze – Człowiek?
Choć mnóstwo czarno-białych bzdur
Widzi w Was sposób na przetrwanie –
Jesteście jak ogromny chór,
Gdzie każdy własne miewa zdanie.
Zatem bezwzględnie można mieć
Do współbrzmień Waszych zastrzeżenia,
Lecz w demokracji – każdy śmieć
Musi mieć coś do powiedzenia.
Zbieracie – mówią żony – kurz.
Ba! Wtedy, kiedy nikt nie czyta!
Mieć w domu Wasz Jadłospis Dusz
I móc nie najeść się do syta!
Przy Was, jak ostrzyżony Samson,
Choć ślepy – nie dam się poniżyć.
Kto umie czytać piękne kłamstwo –
Do Prawdy się (być może) zbliży...
Więc proszę jeszcze! Więcej! Tłuściej!
Treściwiej! W lęku i w inwencji!
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Bym sączył, co czyjś talent chluśnie –
Smakując wrzątek...i esencję34.

Pastiszów określonych gatunków literackich jest w twórczości Kaczmarskiego stosunkowo niewiele w porównaniu z ich
licznymi parodiami i trawestacjami, za jakie można uznać na
przykład ponad 30 utworów z zasygnalizowaną w tytule przynależnością do gatunku ballady. Najczęściej wykorzystanie
charakterystycznych cech danego modelu genologicznego
służy Kaczmarskiemu do pewnej dekonstrukcji wzorca, polegającej np. na odniesieniu go do przedmiotu nieprzystającego
do np. wzniosłości pewnej formy (czego przykładem może być
Ballada o zasranym pomniku).
Jednak w Odzie do mojego (wstydliwego) księgozbioru trudno dopatrzyć się prób świadomego obniżenia wzniosłego
stylu czy innych zabiegów trawestacyjnych (obecne tu wyrażenia ze stylu niższego nie są raczej narzędziem mającym służyć ośmieszeniu konwencji, a raczej wzmocnieniu ekspresywności wypowiedzi). Wykorzystanie poetyki charakterystycznej
dla klasycznego wzorca gatunkowego może tu służyć raczej
podkreśleniu wagi opisywanego zjawiska, wypowiedzeniu za
pomocą pewnej poetyki tego, co być może nie zostało jeszcze
w niej wypowiedziane. Pozwala to postawić tezę, że utwór ten
to pastisz gatunku ody.
Według definicji proponowanej przez Zarys teorii literatury
Michała Głowińskiego, Aleksandry Okopień-Sławińskiej i Janusza Sławińskiego oda „to utwór uroczysty, patetyczny, opiewający wzniosłą ideę, wielki czyn znakomitego człowieka. [...]
Język był często kształtowany na wzór uroczystej oracji. Cechy ody ustalił w swojej Sztuce poetyckiej Boileau. Według niego klasyczna oda powinna odznaczać się tzw. nieporządkiem
lirycznym, który miał być odbiciem wzburzenia uczuciowego
twórcy. Konsekwencją tego nieporządku było łączenie fragmentów liryki bezpośredniej z licznymi apostrofami i szeroko
rozbudowanymi obrazami”35.
Wszystkie wyszczególnione w tej definicji elementy można odnaleźć w Odzie... Kaczmarskiego. Opiewane książki jawią
się jako idea wzniosła, zresztą pochwała literatury czy twórczości poetyckiej nie jest w tym gatunku zjawiskiem niezwykłym (np. do swojej lutni – „narzędzia” tworzenia – napisał Ho-

>>
>>

34
35

J. Kaczmarski, Tunel, Gdańsk 2004, s. 32.
M. Głowiński et al., op. cit., s. 314.

racy Odę XXXII). Zastanawiać może tu tylko dwuznaczny epitet
„wstydliwy księgozbiór”, pojawiający się w tytule. Dylemat,
czy księgozbiór jest tu przedmiotem, czy podmiotem wstydu,
może rozwiązać ostatnia strofa, przybierająca kształt gwałtownej prośby: „Więc proszę jeszcze! Więcej! Tłuściej!/ Treściwiej!
W lęku i w inwencji!”36. Może to więc być zachęta do ksiąg, by
przestały być „wstydliwymi” i otworzyły się przed osobą mówiącą w pełni. Z całego tekstu wynika, że księgi mają się czego
„wstydzić” – podmiot mówiący wskazuje na kierowane wobec
nich zarzuty, które jednak stanowczo odpiera.
Język Ody... Kaczmarskiego jest silnie zretoryzowany, szczególnie poprzez obecność licznych apostrof i wykrzyknień. Bardzo duże znaczenie ma tutaj również pytanie retoryczne: „Lecz
bez was – jak przez życie iść,/ Mówiąc o sobie jeszcze człowiek?”37, które ukazuje w pełni niezwykłe znaczenie księgozbioru
dla mówiącego. Na retoryczność Ody... wskazuje także odpieranie przytaczanych zarzutów – choćby we fragmencie „Zbieracie – mówią żony – kurz. [zarzut],/ Ba! Wtedy, gdy was nikt nie
czyta! [odpowiedź – w domyśle – kiedy korzysta się z księgozbioru, pretensja ta jest bezzasadna]”38.
Widać tu również wskazany przez Boileau „nieporządek liryczny”. Rozbudowane apostrofy, takie jak np. inicjalna: „O
książki moje! Tomy tłuste,/ Mrowiska pracowitych czcionek!/
Gdy wzrokiem grzbiety Wasze musnę,/ Już czuję, jak rozkosznie tonę...”39, przeplatają się z obrazami ukazującymi niepoślednią rolę literatury, jako na przykład środka, choć pośredniego,
do zrozumienia Prawdy („Kto umie czytać piękne kłamstwo
–/ Do prawdy się być może zbliży”40). Objawem „nieporządku”
mogą być tu też pojawiające się, wbrew zasadom obowiązującym w tradycyjnej odzie, wyrazy z niższego rejestru stylistycznego, takie jak „bzdury”, „śmieć” czy „chluśnie”, zestawione ze
sformułowaniami bardzo wzniosłymi – „Wasz Jadłospis Dusz”
– czy porównaniem do „ogromnego chóru”, a nawet odwołaniem do Biblii. Wzniosłość ta jednak nosi pewne znamiona „nowoczesności” – dające złudzenie patosu epitety i apostrofy są
konstruowane dość przewrotnie (w końcu „jadłospis” nie jest
czymś, do czego porównanie może być wzniosłe).

>>
>>
>>
>>
>>

36
37
38
39
40

J. Kaczmarski, Tunel, op. cit.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Oda do mojego (wstydliwego) księgozbioru również pozwala na wyzyskanie stylistyki określonego modelu dla uzyskania
nowej jakości. Wyrażona dość niekonwencjonalnie pochwała
literatury, która choć niedająca jednoznacznego obrazu świata,
głosząca czasem „piękne kłamstwa” czy nawet pełna zwykłych
„śmieci”, jest wyznacznikiem człowieczeństwa i narzędziem
dotarcia do prawdy, jest świadectwem przydatności we współczesności tak zdawałoby się „skamieniałego” gatunku, dla wyrażenia istotnego znaczenia jakiegoś przedmiotu dla twórcy
lub nawet ludzkości i kultury.
***
Być może warte wspomnienia jest tu też, powstałe po śmierci poety, Epitafium dla Jacka Kaczmarskiego41 napisane przez
Leszka Czajkowskiego. Abstrahując od wydźwięku ideowego
tego tekstu (znajduje się w nim między innymi odniesienie do
chrztu Kaczmarskiego, którego „ważność” budzi ciągle spore
kontrowersje), jest to utwór dość szczególny – można go bowiem uznać za „pastisz pastiszysty”. Poza wyraźnym odniesieniem do epitafijnych tekstów Kaczmarskiego w tytule (które
jest swego rodzaju globalną aluzją do pewnej tendencji, jakiej
poeta dawał wyraz w swoich tekstach), wiersz jest w większości oparty na aluzjach literackich – druga i trzecia zwrotka to
bardzo zgrabna kontaminacja charakterystycznych fraz, pochodzących z różnych utworów barda (np. w dwu wersach:
„Ech, encore, jeszcze raz, damy w banię i w szyję/ czas nie goni
już nas, tylko źródło wciąż bije...”42 pojawia się odniesienie do
czterech wierszy Kaczmarskiego). Mogłoby się wydawać, że
w tekście tym dominuje funkcja pastiszu jako zabawy słownej
i poetyckiego ćwiczenia, jednak mam wrażenie, że wykorzystywanie zwrotów z poezji Kaczmarskiego do tworzenia nowego
tekstu to nawet nie tylko wyraz hołdu, ale i próba stworzenia
czegoś nowego z tego, co już zostało przez niego wypowiedziane.
Funkcje i role pastiszu w twórczości Jacka Kaczmarskiego – podsumowanie
Z przeprowadzonej przeze mnie analizy jedynie kilku z utworów Kaczmarskiego, będących pastiszami bądź twórczości

>>

Za: http://www.kaczmarski.art.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=359&
p=1989&hilit=Epitafium+dla+Kaczmarskiego#p1989 (strona z dnia 2.06.2009).
>> 42 Ibidem.
41

konkretnego poety, bądź określonego dzieła, bądź gatunku literackiego, wyciągnąć można wniosek, że zabieg pastiszu jest
w jego tekstach funkcjonalizowany różnorodnie. Stosunkowo
najmniej wyraźna (ale nie nieobecna, biorąc pod uwagę rozliczne nawiązania do „obcej poetyki” w warstwie czysto językowej) wydaje się tu funkcja zabawy czy ćwiczenia literackiego.
Mocniej uwidacznia się ona w pastiszach tekstów staropolskich, gdzie oprócz stylizacji na poetykę konkretnego poety
lub dzieła musiał Kaczmarski zmierzyć się również z koniecznością archaizacji języka.
Kaczmarski funkcjonalizuje także pastisz jako wyraz uznania
czy hołdu dla poety, którego naśladuje. Podobną funkcję pełnił
pastisz w utworze Czajkowskiego. Jak wspomniałam przy okazji analizy Barykady..., posłużenie się cudzym stylem, bez intencji parodystycznej, chęć wykorzystania charakterystycznych
dla kogo innego zabiegów, szczególnie w utworze mu poświęconym, jak najbardziej uznane być może za formę docenienia
wyjątkowych z jakiegoś względu rozwiązań stylistycznych, tematycznych i strukturalnych.
Funkcja pastiszu jako próby „wczucia się” i zrozumienia konkretnej poetyki jest zasadniczo kwestią kontrowersyjną. Ryszard Nycz właściwie odmawia jej racji bytu, stwierdzając, że
w perspektywie różnicy uwarunkowań szeroko pojętego kontekstu kulturalnego (jaka przecież zachodzi pomiędzy Kaczmarskim i właściwie każdym z naśladowanych przez niego
poetów) „szansa bezpośredniego dostępu [...] do obiektywnej struktury oryginału wydać się musi aluzją. Podobnie za mit
uznać należy sposobność mimetycznego zdublowania aktu myśli czy też uzyskania kompetencji kulturowej w tej jej fazie i stadium, którym zawdzięczały swe cechy dzieła pastiszowanej poetyki. I nie inaczej jest również z konstatowaną możliwością
przezwyciężenia historycznego dystansu między czasoprzestrzeniami oryginałów i falsyfikatów”43. Inaczej mówiąc, Kaczmarski nie mógł nigdy wypowiadać się „jak Baczyński” czy „jak
Jasieński”, mógł właściwie jedynie wypowiedzieć się w swoim
imieniu pisząc odę, jednak i ona nie była „odą” w pełnym tego
słowa znaczeniu.
Uwypukla się tu funkcja, na którą jako na główną wskazuje
Nycz, a i ja próbowałam ją akcentować w przeprowadzanych
przez siebie analizach. Krytyk nazywa ten rodzaj wykorzysta-

>>

43

R. Nycz, op. cit., s. 239.
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nia pastiszu: „zasadą apokryfu”, odnosząc się do tego gatunku,
jako „najstarszej odmiany tak zorientowanego piśmiennictwa”.
Jak sam to definiuje:
Najprościej rzecz ujmując, w typowych przypadkach chodzi tu o dostrzeżenie, a następnie wypełnienie, wedle swej
najlepszej wiedzy o regułach danej immanentnej poetyki,
pewnej luki w istniejących realizacjach paradygmatu, bądź
też jakiegoś koniecznego (z perspektywy późniejszej ewolucji historycznoliterackiej), a brakującego ogniwa, które
mogłoby uczynić kompletnym i logicznym obraz całości;
lub kiedy indziej, szansy artykulacji czegoś w taki sposób
niepowiedzianego, szansy, jaką daje dialogowa konfrontacja rozbieżnych interpretacji czy kodów odczytywania sensu i funkcji danej, tradycyjnej formy44.
Kaczmarski używa najczęściej raczej drugiego wariantu zasady apokryficzności, wyzyskując konkretne poetyki dla wyrażania swojej opinii o twórczości i poglądach danej osoby, a także
próbując wypowiedzieć się w jej imieniu, zapełniając, podobnie jak twórcy apokryfów, pewne luki, np. biograficzne. Może
być to pewien wariant zabawy „co mógłby X powiedzieć, gdyby to zobaczył”. Wiersz Rechot Słowackiego jest na przykład wy-

>>

44

Ibidem, s. 239-240.

powiedzią w imieniu wieszcza na temat polskiej sytuacji politycznej w stulecie jego śmierci. Jednak w obliczu poruszonej
istotnej tematyki i prezentowanego (choćby w zapowiedziach
przed koncertowymi wykonaniami muzycznymi niektórych
utworów pastiszowych) braku roszczenia sobie prawa do „bycia rzecznikiem” konkretnego twórcy, nabiera ta „zabawa”
o wiele większego znaczenia. Jako realizator „zasady apokryfu”,
a także przynajmniej w niektórych utworach bardzo sprawny
naśladowca (być może zdolność ta wynikła z jego filologicznego wykształcenia i ogromnej erudycji), Kaczmarski wpisuje się
w nurt typowej dla schyłku dwudziestego stulecia kreacyjnej
twórczości pastiszowej.

Abstract
Barbara Kulesza, Literary pastiche in Jacek Kaczmarski’s works
The author of this draft proves that Jacek Kaczmarski, as the
executor of the ‘apocrypha rule’, as well as an extremely proficient imitator (perhaps his skills resulted from his philological
education and great erudition), fits into the pastiche creation
stream, typical for the decay of the twentieth century. Kaczmarski exploits poetics in order to express his opinion on the
views and works of a given person.
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POEZJA – METAFIZYCZNY DŹWIĘK SAMOISTNY
Leszek Pułka

Jeżeli – jak przekonywał fantasta Eliade – lektura może być formą uczestniczenia w sacrum, to akt poetycki i akt lektury stanowią swoiste weryfikowanie jednej z niewielu współczesnych
świętości. To prawda, gdy czytamy, by zadawać pytania. Często
naiwne i intuicyjne, zazwyczaj niezbyt naukowe, ale stanowiące akt poznania. Czytamy, aby uczestniczyć, uczestniczymy, aby
być jakoś świętymi, niejako wydobytymi spośród sylabizujących
banalne slogany o wiecznym szczęściu konsumentów, krzyczących w egzystencjalnej desperacji lub z politycznej nienawiści,
bowiem samo czytanie jest wyjątkowe pod każdym względem.
Czytamy na dwa sposoby. Możemy wierzyć jak Miłosz, iż
wiersz otwiera rzeczywistość niedostępną w żadnym innym języku:
Zwracam się do was, daję wam istnienie,
Nawet imię i tytuł w księstwie gramatyki,
Żeby was koniugacją chronić od nicości.
W słoju
Dzieło jest wówczas świadectwem początku, poetycką księgą
rodzaju, prospektem czytania od tekstu, stanowiącym kategorie poznania i określającym jego jakość, determinującym cele
lektury, zaczyniającym nasze imago mundi.
Możemy też – poprzez wiersz – poświadczać wiedzę o świecie już przez siebie przeżytym. Podczas lektury zmierzamy
wówczas niejako do wiersza, potwierdzając obraz:
W którym zostało stworzone cokolwiek jest,
/ na niebie i na ziemi,
Któremu poddano atom i miarę galaktyk [...].
Stare kobiety
A zatem próba związania mitycznej historii poety z cywilizacyjną historią czytelnika to rekonstruowanie opowieści o wspólnym czasie wiecznego początku i odbudowa pomostu między
językiem intymnym a językiem sztuki. Mówiąc dobitnie – to
również próba złączenia ognia i wody: budowania wspólnoty
między słowem a obrazem.

W dobie szybko piszących blogerów warto przypomnieć o tradycji wyznania. I tak Confessiones św. Augustyna pożytkuje rozległa tradycja literacka, bowiem przez długi czas tekst ten stanowił
wzorzec krytycznej autobiografii, ukazującej proces duchowego
dojrzewania połączony z medytacją i modlitwą – a zatem związek
biografii z metafizyką – stanowiąc podstawę gatunku.
Z kolei Rousseau w swoich Wyznaniach uwypuklił znaczenie
pierwiastka duchowego, przeniósł punkt ciężkości na sposób
przeżywania zdarzeń. A w Spowiedzi dziecięcia wieku de Musset
zadał istotne pytanie o kształt nadziei człowieka trawionego
romantyczną gorączką. Opis procesualności bytu, ciągłe wahanie bohatera-narratora między poświadczeniem zmysłowości
zdarzeń lub ich metafizycznego wymiaru stanowi odtąd cechę
charakterystyczną literatury konfesyjnej. Upadek i zmartwychwstanie człowieka fascynowały Zolę (Spowiedź Klaudiusza) i –
co ważne – Oskara Miłosza (Spowiedź Lemuela), demiurga poetyckiej młodości autora Doliny Issy.
Między autobiograficzną spowiedzią a psychoanalizą mieszczą się confessiones współczesne. W naszym nieświetnym czasie spowiedź powszechna, dokonana pośród zbiorowości, tworzy jedną z niewielu rzeczywistości mistycznych, jakie ocalały
w świecie. Spowiedź ludzka i spowiedź literacka mają podobny
cel. Pisał w Confiteor St. Przybyszewski: „Sztuka jest odzwierciedleniem tego, co jest wiecznym, niezależnym od wszelkich zmian
lub przypadkowości, niezawisłym ani od czasu, ani od przestrzeni
[...]” i choć „zawisłość” od czasu i przestrzeni stanowi od dziesiątków lat fundament sztuki, to tęsknota do wieczności nie wygasła.
Wyznanie dokonywane jest zawsze w czasie teraźniejszym,
ale dotyczy zwykle przeszłości lub przyszłości – wyraża mityczną procedurę odradzania się. W wierszach Miłosza czas teraźniejszy pojawia się nieustannie jako układ odniesienia:
Do tego byłem wezwany:
Do pochwalania rzeczy, dlatego że są.
Kuźnia
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Pomieszanie dobrego i złego, kreacja i świadomość jej mocy
splatają się nierozerwalnie z ułamkowym słówkiem „być”. Przyczyna jest dość oczywista. I świat, i wyrażający go człowiek:
Pragnący wielkości,
Umiejący ją rozpoznać gdziekolwiek jest,
A jednak niezupełnie jasnego widzenia [...].
Wyznanie
Poetyckie „wiem” wiąże się ściśle z bogactwem aktów niskich
[rzucam się (gwałtowność), opróżniam (łakomstwo), łakomie
patrzę (rozpusta)]. Próba pogodzenia tego, co niskie, z tym, co
wysokie, tworzy sieć napięć tragicznych i lirycznych zarazem.
Sfera zdarzeń składa się z bytów niskich. W Wyznaniu pośród
rekwizytów odnajdujemy dżem truskawkowy, ciemną słodycz
kobiecego ciała, wódkę mrożoną, śledzie w oliwie, zapachy: cynamonu i goździków, jadło, szklanice. Świat przedstawiony to
rzeczywistość knajpy, knajpiane menu, niezbyt wyszukane zachowania przystolne. Choć porównanie dżemu z ciemną słodyczą kobiecego ciała jest absolutną rewelacją – tok knajpianej
normalności przesądza o konotacjach:
Jakiż więc ze mnie prorok? Skądby duch
Miał nawiedzać takiego? Tylu innych
Słusznie było wybranych, wiarygodnych
A mnie kto by uwierzył?
Defekty Miłoszowego świata i ułomność proroctwa wiążą się
z autoironią wobec świadków znających rozmiary klęski. Między sądem a świadectwem należy budować trudną równowagę. Osąd jest sprawą wiary i wiedzy, bytów jednej, Boskiej miary. Ale jeśli szukamy atrybutów nieomylności i trwałości, to są
one poza tekstem: po stronie czytających, po stronie wspólnego doświadczenia wyznającego i współwyznawców. Bóg, prorok, duch, wybrani, wiarygodni są wartościami oznaczonymi
poza tekstem. Tylko pragnienie wielkości osadzone jest wewnątrz wiersza. I to jest cecha arcyludzka.
Wiedziałem, co zostaje dla mniejszych, jak ja:
Festyn krótkich nadziei, zgromadzenie pysznych,
Turniej garbusów, literatura.
Pointę wiersza musimy uznać za ironiczne pomniejszenie świata. Ułomność współczesnego heroizmu nie wymaga właściwie
komentarza, choć fakt, iż Wyznanie znalazło się w Kronikach
pośród wierszy odtwarzających status człowieka, łagodzi grozę powrotu do Liliputu:

Sam pewnie w mocy potęg, które oglądają mnie
I przenoszą w jakąś nad-formę gramatyczną,
[...] czekam z nadzieją, że porwą mnie i uniosą
I trwać będę, jak alchemiczna salamandra w ogniu.
W słoju

Wielokrotne użycie rekwizytów i aktów pomniejszania równoważy kilka zaledwie słów z Wyznania: „umiejący rozpoznać”,
„wiedziałem” oraz klucz do całego tekstu: „lubiłem”.
Ów akt woli pozbawiony jest radykalizmu znaczeń, nie wyraża dramatycznych form namiętności, odbieramy go raczej
jako wyraz mądrej pokory z powodu niezupełnie jasnego widzenia. Zastosowanie formy czasu przeszłego to sugerowanie
afirmacji, a nie negacji. „Lubiłem” to wyraz sensowności świata
zmysłowego, powrót do Augustiańskich zasad: „Nie twierdź nic
więcej jak to, że tobie rzeczy się takimi przedstawiają, a nie będziesz miał zawodu” oraz: „Wejdź w samego siebie, we wnętrzu
człowieka mieszka prawda”.
Pytanie o miarę rzeczy będzie zawsze pytaniem istotnym dla poszukujących prawdy ontologicznej. Cassirerowski system symboliczny w Kronikach, Nieobjętej ziemi, Dalszych okolicach to połączenie obrazów i znaków trywialnych
z wysokimi, łączenie słów współczesnych z archaizmami.
Z sąsiedztwa tych znaków powstaje język swoisty, pozbawiony składniowych i semantycznych nadużyć tak charakterystycznych dla naszej epoki, wierny wobec „formy bardziej pojemnej”. O artyzmie tekstów Miłosza nie decydują
bowiem klasyczne miary, lecz klasyczne pytania, które poeta stawia.
Przełom wieków zawsze pobudzał nastroje eschatologiczne.
Próby odbudowania jakkolwiek rozumianej antroposfery
połączone bywały z uwypuklaniem lęków metafizycznych,
z przypływem nostalgii, ze wspominaniem belle époque.
W minionym wieku czyni tak nie tylko Miłosz, bowiem spełnienie
ubiegłowiecznych utopii okazało się czasem apokalipsy dla
wielu formacji kulturowych:
Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek.
Już tego dowieść nie zdąży,
lata ma policzone,
krok chwiejny,
oddech krótki.
Schyłek wieku
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Szymborska – swoim zwyczajem – posuwa proces antropomorfizacji do granic absurdu. Lawina potocyzmów odzwierciedla bezrefleksyjność współczesnego języka. Jest to zatem absurd wielokrotny – sensualizm jest pierwotny w poznaniu, ale
jako fundament metafory nie wprowadza jasnego porządku.
To raczej wielki skrót, magiczna formuła zamawiania losu:
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
W tej strofie rym wewnętrzny jest ważniejszy od poczucia dobrego smaku. Ułomna magia rzutuje na przedstawienia rzeczywistości.
To, co ontologiczne, rozstrzygające o sensie i postaci życia, bliskie jest, zdaniem Szymborskiej, lub winno być bliskie
porządkowi natury. Ale i natura upoetyzowana nie wiąże
się z żadnymi dopełnieniami. Antropomorfizacja jest zatem
zasadą i sensem – tak jakby niewiele istniało poza człowiekiem. Trudno powiedzieć cokolwiek o kształcie tej czasoprzestrzeni, deprecjacja znaków jest powszechna. Pojęcia
abstrakcyjne, które są właściwością filozofii, obejmują rozległe dziedziny:
Strach miał opuścić góry i doliny,
Prawda szybciej od kłamstwa
miała dobiegać celu.
a także:
Głupota nie jest śmieszna.
Mądrość nie jest wesoła.
Nadzieja
to już nie jest ta młoda dziewczyna
et caetera, niestety.
Wiersz ukazuje również nieskuteczność zachowań religijnych.
Modlitewny, ale nie magiczny, model komunikacji z prawdą
absolutną nie jest łatwy. Głód, wojna to dla człowieka nadal
pojęcia mistyczne w rzeczywistości politycznej czy kulturowej.
Proces odzyskiwania wartości odbywa się wyłącznie w języku.
Powracamy zatem do magicznego koła wyobraźni:
W poważaniu być miała
bezbronność bezbronnych,
ufność i tym podobne.
W punkcie kulminacyjnym spotykamy konstrukcję retoryczną:

Kto chciał cieszyć się światem,
ten staje przed zadaniem
nie do wykonania.

Ów sylogizm wyraża pewność i powszechność – relacje między szczegółem a ogółem są związkami wynikowymi. Każda
z rzeczy jest nam jednakowo znana. Nawet dydaktyzm przestał
być funkcją literatury:
Bóg miał nareszcie uwierzyć w człowieka
dobrego i silnego,
ale dobry i silny
to ciągle jeszcze dwóch ludzi.
Podobieństwo wierszy Miłosza i Szymborskiej odnajdujemy
w stylu prezentacji pomniejszonych znaków sacrum. Schyłek wieku zapisuje czas przejścia między trwałością potocznej
wyobraźni a destrukcją świata zewnętrznego. W obu tekstach
człowiek broni się przed szaleństwem z pomocą pokory i ironii. Komunikacja literacka czy quasi-literacka to tylko pozór lub
medium, a nie źródło:
Jak żyć – spytał mnie w liście ktoś,
kogo ja zamierzałam spytać
o to samo.
Podobnie jest w Dębach Herberta. Dodońska wyrocznia Zeusa odpowiadała nie tylko na pytania zasadnicze. Ołowiane tabliczki znajdowane pod świętym dębem świadczyły o licznych
prośbach trywialnych i naiwnych. Obcujemy zatem z kolejną
mityczną świętością pozorną, z boskością niższego gatunku,
z bohaterami mitycznymi, którzy pożądają spełnień nieszlachetnych. Herbert świadomie eliminuje z pola semantycznego
pośrednictwo magów:
[...] chóry milczą odeszli prorocy
nie ma na ziemi nikogo bardziej
godnego szacunku dlatego do was
kieruję – dęby – ciemne pytania
na wyrok losu czekam jak niegdyś w Dodonie
Dęby
Uczestniczymy w retorycznym spektaklu. Powinność i oczekiwanie odpowiedzi wyraża podstawową intencję aktu komunikowania: potrzebę dialogu. Funkcja poznawcza – inaczej niż
u Szymborskiej – nie wyrasta z podobieństwa wiedzy bohaterów dialogu, lecz z prób pogodzenia natury i kultury, z chęci odzyskania równowagi między porządkiem kosmicznym
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a tokiem filogenezy. Rytuał jest porządkiem kultury. W Dębach wzmacnia go rzeczowy adres biologiczny: przełom wiosny i lata to czas szczególny, obudowany zachowaniami – jeśli
można mówić o zachowaniach – fauny i flory. To czas spełnionego odrodzenia, czas przejścia.
Herbertowskie wyznanie wyraża niepokój metafizyczny, jest
próbą odtworzenia stanu równowagi, tym razem między nieuchronnością toku świata a jego wartościowaniem w imię racji
cywilizacyjnych.
Co znaczy – dęby – szalona krucjata
rzeź niewiniątek ponura selekcja
ten nietzscheański duch na cichej wydmie
zdolnej utulić słowicze żale Keatsa
tutaj gdzie wszystko zda się skłania
do pocałunków wyznań pojednania
Skłonność do antropomorfizacji utwierdza nas w przekonaniu
o nieodwracalności ludzkiej wyobraźni:
Jak mam rozumieć waszą mroczną parabolę
barok różowych aniołków śmiech białych piszczeli
trybunał o zaranku egzekucja nocą
życie na oślep zmieszane ze śmiercią
Głosy natury odczytujemy jako tekst kultury – parabolę bytów.
Może to oznaczać nie tylko nieumiejętność czytania wróżb
i wyroczni z toku przyrody – tego możemy być właściwie pewni – ale i skażenie umysłowości współczesnej socjotechniką,
bezwładem logiki. Godzi się przy tym zauważyć, iż świat przedstawiony oddaje bezwład języka.
Wiersz Herberta również miesza pojęcia i gesty wysokie (rytuał poczęcia, miecz zagłady, wyrok losu, ciemne pytania, rzeź
niewiniątek) z wyobrażeniami i nazwami trywialnymi (ponura selekcja, życie na oślep, twarz buchaltera). Zbiór epitetów
określających skalę świętości ulega nieustannemu rozkładowi, podobnie porządek kultury, jaki powinien owo rozchwianie
wyrazić. Przeciwstawienie Keatsa Nietzschemu brzmi jak wyzwanie. Czy nie powinniśmy w tym miejscu powtórzyć pytania
z przełomu XIX i XX wieku: kultura apollińska czy dionizyjska?
Świat rozumu czy zmysłowości nasyca próby Herbertowskiej
epistemologii:
lecz kto rządzi
czy bóg wodnistooki z twarzą buchaltera
demiurg nikczemnych tablic statystycznych

który gra w kości zawsze wychodzi na swoje
czy konieczność jest tylko odmianą przypadku
a sens tęsknotą słabych ułudą zawiedzionych

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Po pierwsze nie jesteśmy
pewni, czy głos natury istotnie odbieramy jako pasmo metafizyczne, czy jesteśmy jeszcze zdolni do posłyszenia nietechnologicznego, po wtóre poszukiwanie równania miedzy grą, losem, przypadkiem w historii a sensem życia jednostki dotyczy
każdego człowieka i każdego fenomenu. „Rozpacz pod każdym liściem” oddaje rzecz jasna powszechność szukania rady.
Jak pisze Szymborska – człowiek nie może istnieć bez instancji przestrzeni i czasu, zewnętrznych wobec jego duszy:
Dziwna planeta i dziwni na niej ludzie.
Ulegają czasowi, ale nie chcą go uznać.
Ludzie na moście
Mówiliśmy o potrzebie odnowy stylów czytania. Idealnym
spełnieniem sytuacji retorycznej poeta–lektor jawi się Ogród
Rozkoszy Ziemskich Miłosza. Według Arystotelesa epikę tworzy logiczny ciąg fabularny wypełniony jednorodnym czasem
i akcją. I tak zwykle postępuje Miłosz. Nie mnoży bytów, lecz
poprzez analizę obrazów (tryptyk Hieronima Boscha stał się
pretekstem) przedstawia równoległość znaków czasu teraźniejszego i przeszłego. Wystarczy przeczytać Kulę, aby zrozumieć sens takiego zabiegu. Poeta układa w opisanej przestrzeni pozornie przypadkowy związek zdarzeń i nieprzypadkowy
związek znaków, czego z kolei nie czyni historia. W Ogrodzie
Rozkoszy nie logiczna „ułomność” historii, lecz mit porządkuje
ontologiczny dialog ze światem.
Język tych wierszy podejrzewamy zrazu o niepoetyckość – brak tu zewnętrznych, łatwych oznak poezjowania.
Ale już pierwsze czytanie przekonuje o ustanowieniu szczególnych relacji wewnątrzjęzykowych, jakie wywołują w nas
pewność obcowania z porządkiem nie-prozy. Imiona związane ze sztuką nasycają wiele tekstów (muzeum, sale, koturny, książka, kolor). Inna właściwość języka to używanie
archaizmów – i zestawienie ich ze słowem współczesnym
(przywiódł, struga, godowanie, funt, niebiosa), wreszcie cytowanie średniowiecznego bestiarium (jaszczury, jednorożce,
ibisy etc.). Odnajdziemy w wierszach również stylistykę profetów: wygnanie, miecz archanioła, żywioł powietrza – to znaki zaczerpnięte z tradycji religijnej, nieobecne w języku po-

122

cs4 znaczenia 04 v16 do druku.indd 122

2010-10-11 12:57:40

tocznym albo też goszczące w nim rzadko, choć są dla nas
zrozumiałe i oczywiste.
Miłosz, tak często deklinując w toku opowieści zaimek „my”,
kreuje znamienny imperatyw odbioru, imperatyw epiki, w której kontakt, dialog nadawcy i odbiorcy stanowił jakość prymarną. Nie rekwizyty kultury – jak się powszechnie myśli – lecz
właśnie ustanowienie relacji współuczestnictwa, tej szczególnej chorei jest tu najważniejsze.
Teksty Ogrodu musimy uznać za niesamoistne, aczkolwiek
wiersze stanowią równowagę pomiędzy opowiedzianym światem obrazów Boscha a poetyckim widzeniem rzeczy wiecznych. Lato otwiera tę opowieść i przygotowuje czytelnika do
szczególności odbioru. Strofa pierwsza dotyczy aktu inicjacji, przystąpienia do widzenia świata. Nie jest to przypadkowa
konfirmacja: „Prowadziły mnie w słońcu lipca do muzeum Prado”. Pytanie pierwsze – kim są one? Siostry nasze i kochanki.
Ileż to religii i kultur czyniło z kobiet kapłanki i kochanki zarazem, opiekunki rozkoszy właśnie, znające sztukę miłości i wiedzące o męskich pragnieniach. Poeta zbudował sekwencję
o wyraźnych, erotycznych oznakach, ale jest to erotyzm uświęcający:
I przez pięć moich zmysłów dostawałem udział
W ich ziemi [...].
Jak lekko stąpają! Biodra ich w spodniach,
/ nie w powłóczystych szatach, [...]
Ale te same, odnawiające się, pod znakiem Luny,
/ miesiąca,
W korowodzie, który sławi panią Wenus.
Obie rozkosze, poety i malarza, są z miłowania, stanowią o symetrii postrzegania świata kiedyś i teraz:
Ich ręce dotykały moich rąk i szły strojne
Jak o wczesnym poranku na początku świata.
Warto wspomnieć o potrzebie uczulenia naszej wrażliwości na
magiczną antropomorfizację: „Ich ręce dotykały moich rąk i szły
strojne”. Ów obraz może przedstawiać uwolnienie fizycznego
bytu rąk, tak jak Bosch przedstawił piekielne „uszy” czy porażające „głowonogi”, ale może to być tylko elipsa, nadmiar antropomorfizacji. Dokonujemy zatem wyboru pomiędzy bestiarium
a gramatyką, artyzmem a kuglarstwem. Pochód ku sztuce, w jakim uczestniczymy, był dla poety przygotowany po to, aby „[...]
nad wody/ Biegł i zanurzył się w nich rozpoznał siebie”.

Symbolika akwatyczna wypełnia wiele linijek Ogrodu, równie wiele miejsca zajmuje na obrazach Boscha. Musi to być zatem znak ważny. Popatrzmy na owe fontanny życia, cztery strugi (źródła czterech rzek: Piszon, opływającej złoty kraj Chawila
– to złoto pojawi się jako znak również w Ziemi; Gichon, płynącej przez kraj Kusz, Chiddekel oraz Eufratu), sadzawkę z wiersza Raj. W Jeszcze Ziemi odnajdziemy ponętę wód, rozlewiska,
żywioł morza. W Ziemi: winny sok, wszechobecne życiodajne
wody; letni drobny deszczyk w Po wygnaniu.
Poeta dość jasno sugeruje istnienie antytetycznych postaci wody żywej: bursztyn, przeźroczysta kula, szklane samołówki, oko teleskopu, wody ścięte mrozem, lód. Myślę, że nie
jest to łatwe przeciwstawienie żywego i martwego porządku,
to zwornik aktu kreowania życia: „A jeszcze nie było żadnego
krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo
Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by
uprawiał rolę” (Gen, 2.5). Podobnie będzie w wierszu Miłosza:
Jak miękko deszcz pada
Na dachy tego miasta. Jak wszystko jest
Doskonałe. Teraz dla was budzących się
Dla mężczyzny i kobiety. Albo dla jednej rośliny
Podzielonej na żeńskość i męskość,
/ które tęskniły do siebie.
Tak, to mój podarunek. Nad popiołami.
Na gorzkiej, gorzkiej ziemi
Po wygnaniu
Tak samo postrzegał życie planety Bosch. W kulturze tradycyjnej, stanowej w wodzie lokowano źródła życia, ale i źródło zła. Każda woda zawiera strefę osadów dennych, powstałych z aktu oczyszczenia. Czy nie taka jest funkcja obmywania,
a także i chrztu? Pozbycie się uczucia nieczystości, zmazy, grzechu pierworodnego – to wszystko odbywa się w majestacie
wody. Według jednej z bajek ludowych szatan właśnie z dna
zaczerpnął odrobinę piasku, z którego Bóg ukształtował lądy.
Była to planeta jakoś naznaczona, skażona i w pierwszej chwili jałowa. Genesis przedstawia dobitnie tę cykliczność oczyszczenia i zmazy. To swoisty obieg życia-przez śmierć-ku życiu –
nie bez udziału szatana i człowieka rzecz jasna (Gen, 1.21, 1.30
i 3.19 opisuje ustanowienie owego cyklu). Po złamaniu Boskiego zakazu woda stała się symbolem ambiwalentnym, symbolem płodności i przekleństwa.
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Wspominaliśmy na początku o sacrum lektury. Kula wprowadza nas w obdarzony szczególnymi symbolami świat Boscha:
Dzieje się to w środku przezroczystej kuli
Nad którą Bóg Ojciec, nieduży, z krótko przystrzyżoną
/ brodą,
Siedzi z książką w okolu ciemnych obłoków.
Czyta zaklęcie i rzeczy utworzone są.
To oczywista parafraza Genesis. Powtórzenie tamtej magii zaklęć i gestów: „Ledwo wynurza się ziemia, już rodzi trawy
i drzewa”.
Wiersz wprowadza tak istotną antytetyczność światła i mroku, która wywołuje wiele szczegółowych oznajmień: promień
przeciwstawiany jest przepaściom. Przedstawienie jedynego
w swoim rodzaju światła mroku możemy uznać za sylogizm
ułudnego bycia w grzechu. Krwawo-dymna łuna, ogień buzujący z okien nie oczyszczają, nie prowadzą ku dialogowi z Bogiem, lecz niszczą.
Inną jakością jawi się światło dzienne – otwiera przed
człowiekiem wszystkie przestrzenie życia oraz tę najważniejszą przestrzeń – przedsionek raju. W Stworzeniu świata Hieronima Boscha światło dzienne nie tylko zamyka przestrzeń
żyjącej planety, ale wytycza również czytelne płaszczyzny
horyzontalne i wertykalne – a zatem konstruuje osie kosmiczne, stanowi porządek wszechrzeczy. Odbierając tę wizję dosłownie, moglibyśmy powiedzieć, iż światło dzienne
stanowi o odwrocie świata. Oznacza rzeczy i ich porządek,
będąc niekiedy niepostrzeżone jak odwrotna strona Ogrodu
Rozkoszy.
Kula potwierdza epifanię. Syn (Boży) podtrzymuje doskonałość ziemską i kosmiczną własną ręką. Ów gest podtrzymywania życia powtórzą obaj twórcy w Raju:
[...] który przywiódł Ewę
I trzyma jej rękę w swojej lewej a dwa palce prawej
Podniósł jak ten, co naucza.
Nie jesteśmy samotni, nawet jeśli jesteśmy potępieni. W Raju
dominują dwa obrazy: „zębatej” w formie, najeżonej wapiennymi ostrzami-stalaktytami fontanny życia i Chrystusa tworzącego zagadkę transcendencji.
Utworzył oto ją, która go zrodzi,
Skądże więc dostał swoją ludzką postać

Zanim zaczęły się lata i wieki?
Człowieczy, istniał tedy przed początkiem?

Koło predestynacji i spełnienia. Chrystus definiuje również role
kobiety i mężczyzny – tajemnicze istnienie kobiety i zadziwiająco bierną postać mężczyzny:
Kim jest kim będzie ta umiłowana
Z Pieśni nad Pieśniami? Ta Mądrość-Sofija,
Uwodzicielka, Matka i Ecclesia?
Bosch nie odmawia naszym oczom pełni wrażeń. W środkowej
części tryptyku widzimy symultanizm postaw i ról człowieka.
Są właściwie nie do ogarnięcia, wymagają skrupulatnego, analitycznego opisu. Miłosz wszakże dociera do istoty tego przedstawienia mówiąc:
Jestem ich dwojgiem, podwójny. Jadłem z drzewa
Wiadomości. Byłem wygnany mieczem archanioła.
W nocy czułem jej tętno. Jej śmiertelność.
I szukaliśmy odtąd miejsca prawdziwego.
Filozofia poety to dyskusja z tradycją manichejską i wartościowanie właściwego człowiekowi binarnego porządku aksjologii
(„Gdyby nie było ziemi, czy byłoby Piekło?”). I mówi jasno: „Narzędzia męki w Piekle są ludzkiej roboty”. Perspektywa eschatologiczna zapisana w Piekle jawi się jako koniunkcja trwałego
zła oraz mgnienie dobra. Ulotności bytu metafizycznego przeciwstawiono tandetność, niezgrabność i przemoc, ale i wieczną trwałość zmazy:
Tak więc można wnioskować, że ludzkość jest po to
Żeby zaopatrywać i zaludniać Piekło,
Którego istotą jest trwanie.
Prośba o uniknięcie „stanu permanentnego” ma znaczenie
podstawowe. Jego przeciwwagą może być albo Mądrość-Sofija, albo miłość – tylko raz, na zawsze. Przywołanie Androgyne
wyraża głęboką wiarę w filozoficzną siłę wspólnoty. Mit jednej
rośliny podzielonej na męskość i żeńskość obudowuje Miłosz
bardzo subtelnym przesłaniem. Kto z nas nie uląkł się nazwania miłości?
Poeta nie sytuuje wyznania w przestrzeni transcendentalnego theatrum Boscha. Miłość, o której chce nas pouczyć, odbywa
w letni drobny deszcz, w świecie nadspodziewanie prozaicznym,
w znanej nam przestrzeni ulicy wysokich, zliszajonych bram:
Abyście byli uważni na to, co jest chociaż mija
I w każdej chwili wdzięczni, świętujący wszelkie istnienie.
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Pośród wielu rzeczy niezrozumiałych właśnie miłość może być
rozumieniem podziemnego echa wezwań i przysiąg oraz doskonałości. Także doskonałości czytania, które nas stanowi wobec natury. Czytający (i niejako „czytani” zarazem) stwarzamy
kulturę i świadomie w niej uczestniczymy. Miłosz sugeruje, iż
jest to porządek istotny dla tych, którzy nie mogą wyprowadzić sensu życia z cielesności bytu i świadomie oceniają mizerię predestynacji:
Maski, peruki, koturny, przybywajcie!
Odmieńcie mnie, zabierzcie na jaskrawą scenę,
Żebym na chwilę mógł wierzyć, że jestem!
O hymnie, poemacie, melpomeo,
Śpiewaj moimi ustami, umilkniesz i zginę!
Wieczór
Ostateczną wartością lektury jest świadome poznanie porządku pozaludzkiego. Dostąpienie świętości odtwarzającej wartość każdego istnienia ludzkiego, swoista ontogenetyczna
matryca, odsączona z bytów wypełnionych kolorowymi szma-

tami, rykiem gardeł, seksem doskonałym etc. – metafizyczny
dźwięk samoistny:
[...] z nim razem powraca
Ciepły dotyk policzków, wnętrza domów
I pojedyncze ludzkie żywoty,
O których kroniki nie opowiadają.
W muzyce
Lektura ocala człowieka zanurzonego w absurdalnej otchłani
niepamięci. Pozwala powracać do historii człowieka, a nie historii cywilizacji. Świadome istnienie w słowie tworzy wspólnotę znaków różnych estetyk i różnych generacji. Styl antropologicznego czytania człowieka spętanego przez mętną
historię i spotwornioną naturę jest wyzwaniem dla wyznawców tandetnych, elektronicznych ikon współczesności. Jak pisał w swym wierszu dla Trakla Marcin Świetlicki:
Coś jest pod nocą, pod piwnicą, coś.
Ostateczna dojrzałość.
Południe
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NOTES (3)
Dzisiaj siedem lekcji
Andrzej Zawada

Lekcja Jana Józefa
Zachęcony przez J., kupiłem przed miesiącem pierwszy tom
dziennika Jana Józefa Szczepańskiego. Autora Butów uważałem za dobrego autora, zresztą zgodnie z obiegową opinią. Kilka książek, które dawniej przeczytałem – Kadencja, Polska jesień,
opowiadania dawniejsze i nowsze, eseje, m.in. Przed nieznanym
trybunałem, Kipu – nie modyfikowało tej opinii, na której, jak dzisiaj sądzę, zasadniczo ważył wizerunek pisarza jako porządnego
człowieka. J.J. Szczepański postrzegany był jako rozsądny i dość
pragmatyczny antykomunista, sceptyczny i racjonalny katolik,
zamiłowany taternik, miłośnik motocykli, przystojny mężczyzna. Zajmował się literaturą, ale nie robił tego ostentacyjnie, pisał prozę, a nie wiersze, więc można mu było tę drobną słabość
wybaczyć i nie przynosiła ona zasadniczej ujmy jego męskości.
Teraz, w sześć lat po śmierci pisarza, czytam jego dzienniki.
Nieźle pisane, spostrzegawcze, z widocznym darem opowiadania, zawierające wiele interesujących i charakterystycznych dla
czasu i miejsca scenek, epizodów, detali. A jednak coś mi przeszkadza, coś uwiera i delikatnie irytuje. Co? Chyba to, co zawsze jest dla literata najważniejsze – jego praca. Jego pisanie,
jego powołanie, jego sytuacja „zawodowa”, jego rozterki warsztatowe, które są i muszą być zarazem rozterkami o społecznym, estetycznym, a również i etycznym wymiarze. Dla pisarza
są to zatem kwestie fundamentalne i jednocześnie codzienne,
powszednie. Dla czytelnika zaś – niekoniecznie. Czytelnikowi,
któremu szczegółowe sprawy, rozterki oraz pytania „warsztatu”
i „powołania” są jednak obce, może to brzmieć zbyt niezrozumiale. Może robić wrażenie egocentrycznej, wręcz narcystycznej samoobserwacji. Nie można przez dziesiątki, setki stronic
czytać wciąż o tym, czy udało się dzisiaj coś napisać, czy autor
jest ze swego dziennego urobku zadowolony, czy ma przestój,
czy znalazł udane i znaczące zakończenie opowieści, czy pisało
mu się lekko, czy ciężko.

Taka sonda zapuszczona w głąb świadomości profesjonalnej może być interesująca dla młodych kandydatów na literatów. Może stanowić niezbędny klucz i wzbogacającą ilustrację
dla pracy historyka literatury. Ale dla czytelnika szukającego
odbicia złożoności świata, a tym jest literatura, taki monotonny
wątek autotematyczny to potrawa zbyt mdła.
Czy z tych impresji wynikają jakieś wnioski? Może... Na przykład takie spostrzeżenie, że należy prowadzić, być może, dwa
dzienniki? Zewnętrzny i wewnętrzny. W tym pierwszym moglibyśmy odnotowywać nasze przygody ze światem, w nadziei,
że są one dla świata reprezentatywne i że, dzięki tej reprezentatywności, uda nam się sporządzić jakąś interesującą
dla przyszłego czytelnika relację. W tym drugim można pisać o sobie, a nadzieja może tym razem dotyczyć nas samych – że dzięki tej samoobserwacji będziemy się doskonalić.
Jednak ten drugi dziennik, umownie tu nazywany wewnętrznym, niekoniecznie powinien być przez wydawców traktowany jako potencjalny bestseller. Bo nie jest pewne, czy zechcą
go tak przyjąć czytelnicy. „Każdy człowiek – powiada Gabriel
García Márquez – ma trzy życia: publiczne, prywatne i sekretne”. Do tego trzeciego nie powinien mieć dostępu nawet
dziennik tzw. intymny, bo jeśli mu na to pozwolimy, życie sekretne stanie się kiedyś życiem prywatnym, a jako takie będzie
z kolei publicznym.
I być może coś jeszcze, coś więcej wynika z lektury Dziennika (tom I, 1945-1956) Jana Józefa Szczepańskiego, pisarza, którego, jak zapewne wielu Polaków, bardzo szanuję. Zgadzam się
z Adamem Michnikiem, który napisał w nekrologu, iż Szczepański „należał do najmądrzejszych i najszlachetniejszych pisarzy swojej generacji” („Gazeta Wyborcza”, 21 lutego 2003).
Lektura dziennika Jana Józefa, jak go powszechnie w środowisku literackim nazywano, potwierdza pewną dość banalną
prawdę, o której jednak może warto od czasu do czasu przy-
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pominać. Nie uzdolnienia, nie talenty przesądzają o miejscu,
roli i życiowych osiągnięciach. Talenty są, jak powiedziałby logik, warunkiem niezbędnym, ale niewystarczającym. Decydują
inne czynniki. Zewnętrzne i wewnętrzne. Czas i miejsce. Środowisko, jego charakter, aktywność, poziom etyczny i estetyczny.
Cechy osobowe – odwaga, uczciwość, konsekwencja, pewność
siebie, zaufanie do siebie. Jednak nie wystarczy, że spotkają się
w jednym czasie i miejscu owe głównie czynniki zewnętrzne. Jeżeli zabraknie wymienionych walorów wewnętrznych,
zmarnuje się każdy talent.
Lekcja Faulknera
William Faulkner w liście do zafascynowanego jego prozą
krytyka Malcolma Cowleya wyraził opinię dla pisarza bardzo
istotną, tak uważam, i wartą głębokiego przemyślenia. Napisał
bowiem: „I’m inclined to think that my material, the South, is
not very important to me. I just happen to know it, and don’t
have time in one life to learn another one and write at the same
time”. Przeczytałem teraz ten list powtórnie, po trzydziestu
latach. Znajduje się on w książce pt. The Faulkner – Cowley
File. Letters and Memories 1944-1962, opublikowanej po raz
pierwszy przez The Viking Press w roku 1968. Moje wydanie,
Penguin Books, pochodzi z roku 1978, a kupiłem je w roku 1979
w fińskim Turku. Wtedy też je bardzo uważnie przeczytałem,
o czym świadczą poczynione wówczas dwojakiego rodzaju
podkreślenia. Służyła mi ta książeczka do nauki angielskiego
i do nauki pisania zarazem – pisałem akurat Bresław i jedno
zdanie, inne ważne zdanie, trafiło do tego szkicu.
Zacytowane wyżej zdanie mówi o istocie pisarstwa:
tworzywem musi być nasze doświadczenie, wiedza
o rzeczywistości zgromadzona poprzez naszą egzystencję.
Innego tworzywa nie powinniśmy szukać ani się uczyć,
bo się to nie uda. Rzecz w tym, żeby w materiale naszego
życia, w jednostkowym magazynie pamięci doświadczonej
i odziedziczonej, dojrzeć wymiar uniwersalny, a zarazem
atrakcyjny konkret. Trzeba w tym swoim doświadczeniu
znaleźć odpowiednio nośną i bogatą historię do opowiedzenia,
która byłaby mocna jako konstrukcja fabularna i znacząca jako
przypowieść.
Powinno się pisać o tym, co się zna, o czym się wie, co nas
otacza, czym i w czym żyjemy. Wydaje się nam, że literatura

powinna opowiadać o ludziach nadzwyczajnych, miejscach
szczególnych i wydarzeniach wyjątkowych. Bo istotnie:
zwykłe, szare życie przeciętnego człowieka na przeciętnym
uboczu jest bardzo postne, tak jak jego codzienna zupa
i cowieczorna telewizja, a także, prawdopodobnie, wieczorna
miłość. Ale sztuka pisania na tym właśnie powinna polegać,
żeby ten powszedni życiorys pokazać jako egzystencję
jedyną i prawdziwą, czyli taką, która jest dana tylko raz i musi
wystarczyć, bo żadnej innej nie będzie.
W The Faulkner – Cowley File przeczytałem także takie zdanie
Faulknera: „I’m telling the same story over and over, which is
myself and the world” (s.14).
Czy z tego coś wynika dla pisarza? Chyba tyle, że powinien
pisać o tym, co go rzeczywiście obchodzi. W materiale jego
doświadczenia jest ukryty zapis, kod do rozszyfrowania
i głośnego odczytania.
Lekcja biografii
Czytam książkę Artura Domosławskiego Kapuściński non-fiction, o którą właśnie toczy się w prasie spór – żeby nie powiedzieć: awantura. Część publicystów książki broni, a nawet się
nią zachwyca, część powiada, że książka szarga pamięć o wybitnym człowieku i niedopuszczalnie pomniejsza jego wizerunek. Wspomina się tam bowiem o młodzieńczej sympatii
Kapuścińskiego dla komunizmu, o prawdopodobnej współpracy z wywiadem PRL i o tym, że lubił kobiety i zdradzał żonę.
Wdowa po pisarzu zwróciła się nawet do sądu, żeby ten wydał zakaz rozpowszechniania tej publikacji. Głosy oburzenia
rozlegające się przed publikacją tej biografii były tak głośne
i sugestywne, że – kiedy listonosz przyniósł tę książkę mojemu
koledze – jego żona powiedziała, iż powinni, zamiast ją czytać,
„zbojkotować tę rzecz”. No cóż, perspektywa żon jest specyficzna, a dla mężów-pisarzy nie zawsze najłatwiejsza. A wszystkim
idzie o to, że Domosławski napisał biografię, która nie jest płaską hagiografią, obrazkiem, jakie na lekcjach religii katecheci rozdają do kolorowania. Uważam, że autor opowiada z wystarczającą delikatnością i jednak stara się o obiektywizm. Nie
tropi i nie eksponuje słabości czy niekonsekwencji swego bohatera, ale pisze o jego naturalnym ludzkim skomplikowaniu,
prawdziwym psychologicznie i jakże znamiennym dla epoki,
w której żył i którą, bez wątpienia, współtworzył.
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Jednym z głównych, chociaż w publicznej dyskusji najbardziej niedopowiedzianych zarzutów pod adresem książki Artura Domosławskiego jest to, że poruszył on kwestię pozamałżeńskiego życia emocjonalnego swego bohatera. Oburzenie
nie dotyczy sposobu, w jaki autor biografii ten wątek zaprezentował – a zrobił to, moim zdaniem, oględnie i skrótowo –
ale samej autorskiej decyzji o podjęciu tego wątku. Niektórzy polemiści, anonsujący się jako przyjaciele Kapuścińskiego
i strażnicy jego pamięci, uważają, że w ogóle nie ma potrzeby wspominania o „takich sprawach”. Mają w tym niewątpliwie
wielu znanych poprzedników, począwszy od Władysława Mickiewicza, który spalił listy ojca. Poprzez legion innych literackich wdów, dzieci, krewnych, a nawet przyjaciół. Siostra Jane
Austin zniszczyła obszerną i niewątpliwie poznawczo oraz literacko cenną korespondencję pisarki. Zakonnice z paryskiego
przytułku, w którym zmarł Cyprian Norwid, też wrzuciły do pieca zawartość jego kufra, w którym były rękopisy, rysunki i listy.
Już współcześnie, za mojej, że się tak wyrażę, przytomności, zaginęło bogate archiwum literackie londyńskiego małżeństwa
Marii i Jerzego Niemojowskich. Spaliły się biblioteka i papiery
Jerzego Szaniawskiego. I tak dalej, i tak dalej, nie o wszystkim
nawet wiemy. Jeden Max Brod, przyjaciel i wykonawca literackiego testamentu Franza Kafki, nie uszanował woli zmarłego
i nie spalił jego papierów – choć tym razem to autor życzył sobie tego – dzięki czemu ocalały między innymi wspaniałe Listy
do Mileny.
Co nie zostaje dopowiedziane oficjalnie, staje się bogatą
pożywką dla opowieści nieoficjalnych, więc krążą plotki i domysły, jakie to znane panie były kolejnymi „królowymi” – tak je
określa Domosławski, ale może to być termin powtórzony za
bohaterem biografii – autora Cesarza. Na tej liście pozycji domyślnych pojawia się też nazwisko pani X i przypomina mi się,
że jeden z moich kolegów, zaprzyjaźnionych trochę z Kapuścińskim, opowiedział mi o tym, jak X dzwoni do Kapuścińskiego i mówi: Czytałeś Literackie półwiecze Zawady? Mnie tam wymienia trzy razy. A ciebie tylko raz.
Lekcja Rotha
Od kilku dni czytam także opowieść Philipa Rotha zatytułowaną Dziedzictwo. Historia prawdziwa. Przełożył ją umiejętnie Jerzy Jarniewicz. Jest to opowieść pisarza o jego ojcu, o starości

i stopniowym umieraniu. Prosta, detaliczna opowieść o codzienności dziejącej się dzień po dniu, czynność po czynności, dialog po dialogu, refleksja po refleksji. Jakby istniał jakiś dokładny aparat rejestrujący wszystko. Niewiele się dzieje,
a to, co się dzieje, jest oczywiste, konsekwentne i nieuchronne.
I stopniowo wyłania się odkrywczy zapis głębokich i niebanalnych, a zastanawiających relacji emocjonalnych ojca i syna. Zostałem wciągnięty, jestem w połowie i z pewnością doczytam
do końca. Odkrywczość Rotha polega na tym, że umie dotrzeć
do indywidualnego świata wewnętrznego, jaki jest udziałem
właściwie każdego i z tego względu nie wzbudza niczyjego zainteresowania. Bo przecież to znamy: starość, samotność, poczucie stopniowej utraty świata. A kiedy czytam Rotha, to zaczynam widzieć, że się mylimy, że w gruncie rzeczy o tym nie
wiemy nic. I jest tak, jak w dialogu prowadzonym przez autora
– zarazem narratora – z przyjaciółką, zresztą Polką:
– Dziwnie i smutnie będę się czuł bez niego. I kto to zrozumie?
– Nie musisz wszystkiego rozumieć.
– Niczego już nie rozumiem.
Im dalej czytam Dziedzictwo, z tym większym zdumieniem,
i towarzyszącym mu podziwem, obserwuję, że wartość i siła
tej książki polega na jej szczerości. Brzmi to ogólnikowo, ale
nie mogę podawać konkretnych przykładów i nie mogę cytować, bowiem każdy fragment i każdy epizod wyrwany z całości nie dałby wyobrażenia ani o swojej wewnętrznej głębi, ani
o funkcji, którą może pełnić jedynie w ciągłości książki i w pełnej lekturze. Mógłby nawet szokować, a to z pewnością nie jest
główne zadanie tej historii. Z poszczególnymi miejscami tej
opowieści jest jak z organami żywego organizmu: można je
wyjąć i pokazać, ale pod warunkiem, że będą martwe.
Czytam więc Rotha i usiłuję zgadnąć, który z polskich autorów potrafiłby podobnie napisać o swoim ojcu, więc w konsekwencji także o sobie, podobnie przenikliwie i szczerze. Czyli
po prostu odważnie, nie licząc się z konwenansami czytelniczymi, z literacką modą, z ewentualnymi pretensjami rodziny,
a przede wszystkim uwalniając się od własnego konformizmu,
od własnej niekoniecznie prawdziwej prawdy, od własnych
uspokajających mitów.
O Dziedzictwie Philipa Rotha muszę powiedzieć jeszcze jedno: jest to finezyjne studium głębokich i zdumiewająco mocnych
więzi emocjonalnych syna i ojca. Nie czytałem jeszcze podobnej
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książki, możliwe, że w naszej, słowiańskiej kulturze tej sfery się
nie werbalizuje. Nasi rodzice, dziadkowie i my także, wszyscy
wzrastaliśmy w przekonaniu, że o swoich emocjach nie należy wiele mówić. Należy żyć dzielnie, a o przeżyciach milczeć.
Może jednak szkoda? W ten sposób każdy pozostaje ze swoim
życiem sam, zanadto sam. Pamięć o tym, że nasi krewni i przodkowie też byli mocni, odważni, wytrwali, że znosili swój beznadziejny los z godnością, byłaby dla nas pomocna, wręcz bezcenna. Bylibyśmy silniejsi, pewniejsi siebie. Byłoby nam lżej, nie raz
bardziej prostowalibyśmy plecy i podnosili głowę.
Przez to, że się komunikacji wewnątrzrodzinnej nie docenia, w konsekwencji również w jakimś stopniu nie rozumie się
związków domowych i klanowych więzi. Roth potrafił znaleźć,
wręcz wynaleźć, język dla tych emocji – rzeczowy, faktograficzny, wolny od sentymentalizmu, obrazowy i sugestywny. Napisał o czymś, co jest powszechnym doświadczeniem, a umyka
refleksji, co istnieje jakby jedynie w warstwach zachowań nieomal biologicznych. Napisał książkę z pozoru subiektywną,
a naprawdę – uniwersalną.
Śpiewak rynkowy – czyli lekcja o iluzjach?
Lubię czasami przejść się po wrocławskim Rynku i porozglądać uważnie. Robię to od 1966 roku, kiedy znalazłem się tam
po raz pierwszy. Wówczas Rynek wyglądał oczywiście inaczej,
przede wszystkim był jednobarwny, żółtawobury, jakby zakurzony czy nadal przykopcony dymami z Festung Breslau.
Południową i północną stroną jeździły stare tramwaje, miały
przystanki przed Piwnicą Świdnicką i przed Księgarnią Muzyczną, gdzie dzisiaj jest wielopoziomowy sklep EMPiK z prasą i płytami. Odbywał się też tamtędy zwykły ruch samochodowy, a na placu po zachodniej stronie, nazwanym placem
Gołębim, znajdował się duży parking, wypełniony syrenkami,
warszawami i trabantami. Gdzieniegdzie stały się też mikrobusy nyski i towarowe żuki.
Atmosfera dzisiejszego Rynku jest całkiem inna, ale też żyjemy w zupełnie odmiennej rzeczywistości, nie tylko politycznej
i ekonomicznej, ale również mentalnej. Przed Klubem Związków Twórczych, do którego od wielu lat już nie przychodzą
„twórcy”, stoi śpiewak w za dużym ciemnym garniturze i operowym, wysilonym tenorem emituje i imituje jakieś arie z amerykańskich operetek, po angielsku. Ma obfite wąsy, za długie

spodnie fałdują mu się nad butami, mucha mocno się przekrzywiła, ale on nie zwraca na to uwagi, wygina się i pręży przy
wysokich nutach. Ludzie starannie go omijają. Z kolei przed
pomnikiem Aleksandra hrabiego Fredry, człowieka o raczej niemałym zmyśle ironii, którego przywieziono tu ze Lwowa i posadzono na postumencie cesarza Wilhelma, jakiś wysoki, bardzo
chudy, brodaty i wystrzępiony człowiek około trzydziestki zawzięcie szarpie struny gitary i ochrypłym głosem wykrzykuje
– ten po rosyjsku – znaną niegdyś pieśń, której bohaterem jest
bradiaga przeklinający swój los. Temu śpiewakowi przygląda
się kilkoro dzieci. Wokół obojętnie przechodzą ludzie z psami,
z kolczykami i kulkami w nosie, wargach, w uszach i na języku, w najdziwniejszych kolorowych czapeczkach i przyodziewkach, przejeżdżają na rowerach dziewczyny w długich spódnicach. Co druga osoba ma przy uchu telefon i idzie przed siebie
ze wzrokiem utkwionym w całkiem innym krajobrazie. Sprytni żebracy, przed sekundą jeszcze nieistniejący, nagle wyrastają tuż przed tobą i proszą o pieniądze na „coś do jedzenia”. Przy
wschodnim narożniku ratusza malarze usiłują sprzedać swoje
straszne widoki. W pobliżu pręgierza stoi czarna dorożka. Zobojętniałe konie są tak samo nieruchome, jak spiżowy koń, na
którym siedział cesarz Wilhelm, w maju 1945 patrząc na wypalone ruiny swego ulubionego miasta. Czekając na starszych
niemieckich turystów, Charon z kumplem palą papierosy i komunikują się słowami do niedawna uważanymi za wulgarne.
Kiedy patrzę na ulicznych śpiewaków, z całych sił usiłujących przebić się swoimi glosami przez miejski gwar i elementarny żywioł ruchu niosący pojedyncze cząsteczki ludzkich istnień, przypomina mi się wiadomość sms, jaką przedwczoraj
przysłał mi S. po konferencji przygotowanej w stulecie urodzin
Kazimierza Wyki. S. przygotował na to spotkanie bardzo ciekawy esej o korespondencji, którą w ostatnich latach przed swą
śmiercią prowadził Wyka z Różewiczem, męcząc się nad książką
pt. Różewicz parokrotnie, ostatecznie nieukończoną. Referat był
bardzo interesujący i mądry, a zbudowany został na cytatach
z listów pisanych przez Wykę do „bohatera” swojej książki. Listy
te nie są znane, S. prawdopodobnie wyciągnął rękopisy od Różewicza. I zrobił z tego opowieść o podwójnym znaczeniu, poprowadził równolegle wątek filologiczny oraz egzystencjalny.
Pierwszy o tym, jak powstawała ta książeczka, a powstawała
z wielkimi trudnościami. Wątek drugi, powiązany z pierwszym,
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stał się odczytywaniem utrwalonej w tych listach świadomości odchodzenia, stopniowego umierania i rozczarowania miałkością, czy raczej niewielkim społecznym znaczeniem, marginalnością swoich dokonań. Tekst S. został znakomicie zrobiony
i mocno mnie poruszył, bowiem opowiadał również, i to było
drugie dno tego szkicu, o narastającej goryczy niespełnienia,
która zdaje się być ową gąbką nasączoną żółcią. Jej dotyk, po
kilkudziesięcioletnich wysiłkach, czują na swoich wargach nie
tylko krytycy literaccy.
Patrzę na pustą przestrzeń, jaka przez cały czas oddziela nieszczęsnego musicalowego imitatora od przechodniów odwracających głowy i przypomina mi się esemes od S.: „Człowiek się
stara, opowiada, a zaraz potem okazuje się, że jeden nie zrozumiał, iż Wyka miał depresję, a drugi, że Wyka był tak chory, że
go leczyli w klinice... No i po się starać?”
Biorę telefon i odpisuję: Mój drogi, my też jesteśmy takimi
śpiewakami rynkowymi, jak ci dwaj, na których właśnie patrzę.
Wydobywamy z siebie głos, na który inni tak reagują, jak widać tutaj. Nasz ulubiony poeta powiedziałby: innego losu nie
będzie.
Polonistyczność, druga lekcja o iluzjach
Dzisiaj imieniny Serwacego, drugiego „zimnego ogrodnika”.
Za oknem deszcz i rzeczywiście zimno, nie więcej niż dziesięć
stopni. I bardzo, bardzo mokro. Trawnik już wczoraj zamienił się
w torfowisko porośnięte świeżą trawą. Od rana siedzę nad dwoma doktoratami; wrocławskim o współczesnej science fiction
i katowickim, który jest wręcz zasypaną szczegółami monografią teatralnej twórczości Winawera. Młodzież jest ambitna i pisze,
pisze, pisze. Jednak sama lektura tych rozpraw może człowieka
doprowadzić do zwątpienia w sens uprawiania tzw. nauk humanistycznych. Takie prace można pisać do końca świata i jeszcze
jeden dzień dłużej – nie da się przeanalizować i omówić wszystkich wytworów ludzkiego umysłu. Z doktoratów, które czytam –
dobrych, poprawnych, w miarę interesujących – nie wynika nic
ponad to, że ich autorki są sprawnymi, rzetelnymi polonistkami.
Koniec. I niech ktoś tu wreszcie postawi kropkę.
H., która jest profesorem uniwersyteckim na polonistyce,
opowiadała mi niedawno, że na jej otwarty dla publiczności

niedzielny wykład o krytyce literackiej, proponowany w trwającym już wiele lat cyklu „Wykłady w Nehringu”, przyszły cztery
osoby. Dwie w nich wyszły w trakcie. Oto jest społeczna pozycja krytyki. I szerzej – polonistyki. Temat (zagadnienie, przedmiot) musi dzisiaj być medialnie chwytliwy. Albo nie będzie
go wcale. Jeszcze dziesięć lat temu podczas owych wykładów
w Nehringu bywało na sali po dwieście osób. Zmieniła się publiczność, zmieniły się zainteresowania. Opisy, diagnozy i systematyczne wykłady nie są już interesujące. Przyciągać mogą
szczegóły, kontrowersje i sensacje. Trzeba zaczynać co najmniej od kataklizmu, a potem mocno zwiększać napięcie.
Rozmowa o mądrości – znowu lekcja o iluzjach?
Oglądaliśmy z J. należący do Uniwersytetu niewielki budynek
na Świdnickiej, tuż przy przejściu podziemnym, a potem weszliśmy do małej kawiarenki mieszczącej się na parterze tej
kamieniczki na cappuccino i zaczęliśmy rozmawiać. Po chwili
w drzwiach pojawił się G., malarz, grafik, rzeźbiarz, malownicza i bardzo wrocławska postać. Obydwaj znamy go z dawnych
czasów, jeszcze ze wspólnej aktywności w latach studenckich,
w „Agorze”, Pałacyku, Kalamburze... G. jest ogromnie sympatyczny i bezpośredni. Przysiadł się, poprosił o wodę, położył
sobie na kolanach torbę z zakupami i zaczął nam pokazywać
nabytki ze sklepiku tureckiego, który odwiedził po drodze.
Wyjmował powoli i mówił: herbata turecka, bardzo dobra,
mocna, aromatyczna; mydło lawendowe, świetne, nie wysusza
skóry; czarne oliwki, bez porównania lepsze od hiszpańskich;
coś tam jeszcze, już nie pamiętam co. Na koniec wyjął malutką
paczuszkę, mówiąc: i prezerwatywy, ale nie tureckie, zwykłe, europejskie. Na co my z J. jednocześnie: gratulujemy, zazdrościmy!
Obracając w palcach paczuszkę prezerwatyw, G. dalej mówił mniej więcej tak: Bo wiecie, coraz bardziej denerwują mnie
takie pojęcia jak awangarda, mądrość, prawda... Nie rozumiem,
jak ja mogłem kiedyś używać tych słów, jak mogłem być przekonany, że wiem, co znaczą, i że ja potrafię przedstawić ich
treść. A najbardziej drażni mnie, kiedy ktoś mówi o mądrości.
I wrzucił niebieskie pudełeczko do reklamówki z herbatą
i mydłem.
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DZIWKARSTWO JAKO STATUS PRZYRODY
Jan Kurowicki

1. Dziwka i Klio
Odniesieniem dla tych rozważań niech będzie utwór znanego
współczesnego pisarza i dramaturga F. Dürrenmatta pt. Grek
szuka Greczynki1. Zawiera on bowiem coś, co pozwoli dookreślić istotne kategorie dla rozważań o wartościach estetycznych
naturalnego środowiska i pogłębić wiedzę o estetycznych konsekwencjach społecznych uwikłań przyrody. Choć na pierwszy
rzut oka zdaje się nie mieć on nic wspólnego z tematem.
Utwór ten zaczyna się zresztą jak ckliwa, sentymentalna
powiastka moralizatorska. Co więc w niej teoretycznie ciekawego? Samo już jednak imię bohatera: Archilochos zapowiada, że przedstawione w nim wydarzenia potoczą się w duchu
zgoła odmiennym. To bowiem greckie imię zbieżne jest z niemieckim słowem: Arschloch. Oznacza natomiast ono po prostu dupę, ale nie tyle (choć również) pewną część ciała, ile ocenę nosiciela określonej postawy życiowej. Jeżeli natomiast tak
chce pisarz, to chyba nie po to, by głosić jego moralną chwałę,
bo by się ośmieszył. Taki właśnie jednak początek i takie imię
były mu potrzebne, by całość zyskała zamierzoną wymowę.
Oto więc znajdujemy Greka Archilochosa w nędznej knajpie, w której zwykł przesiadywać i się żywić, gdy prawi, godne Arschlocha, morały. „Świat jego – jak powiada narrator – jest
stabilny, pedantyczny, o hierarchicznej strukturze moralnej”.
Takie samo jest też jego sacrum prywatności. Nie pali, nie klnie,
nie upija się. Najpewniej też kocha przyrodę i ceni wszystko, co
mieni się naturalnością estetyczną. Marzą mu się dobre uczynki i wielkie czyny dla dobra powszechnego. Jest zawsze tak poprawny i – mimo ubóstwa – dobrze ułożony, że nie sposób go
sobie wyobrazić – na przykład – w koszuli nocnej. Ta bowiem,
z nim w środku, należy do niedostępnej sfery intymności, której nigdy by się nie ośmielił ukazać innym.
Siedzi zaś tu właśnie, w miejscu takim, a nie innym, bo jest
biedny, a na dodatek swymi nędznymi zarobkami solidarnie
dzieli się jeszcze z bratem-bandziorem i jego zdeprawowaną

>>

1

F. Dürrenmatt, Grek szuka Greczynki, przeł. R. Karst, Warszawa 1967.

rodziną. Wierzy jednak, że i on, i ona pójdą kiedyś dobrą drogą, bo – jak powiada – „świat jest w gruncie rzeczy moralny”.
Wydaje mu się też, że „cnotę można wyczytać z twarzy”. I posiada osobistą hierarchię autorytetów moralnych, których podobizny wiszą na ścianie jego ubogiego mieszkania. A także – na
jego prośbę – w knajpie, nad butelkami wódek i likierów.
Na ich więc szczycie znajduje się prezydent, bo nie pali on,
nie pije i od trzydziestu lat trwa dostojnie we wdowieństwie.
Potem pewien biskup protestancki, żyjący, zdaniem jego, przykładnie w cnocie. Dalej idzie Petit-Paysan, przemysłowy wytwórca broni, w którego fabrycznym biurze, na niskim stanowisku, on sam (jako bezpodmiotowy człowiek plastyczny)
pracuje. Wartości użytkowe fabryki nie bardzo jednak obchodziły bohatera. Najważniejsze dlań było, że stworzył domy wypoczynkowe dla przyszłych matek i dom starców dla inwalidów. A w ogóle – był to dla niego człowiek o wysokim morale
i prawdziwy chrześcijanin. I tak dalej i dalej.
Autorytetów zaś było coś koło dziesięciu. Każdy uzasadniał
swą wielkość czynami i podtrzymywał jego wiarę w prawdziwą
cnotę. I był niedościgłym dlań wzorem. Archilochos wpatrywał
się w nie, pracował i żył. Żył, wpatrywał się i pracował. Jadał zaś
w owej nędznej knajpie i niekiedy zwierzał się ze swych trosk
i uwielbienia dla swych autorytetów jej właścicielce, niegdyś
panience raczej nieciężkich obyczajów. Nigdy przy tym nie pił
i nie poddawał się czczym snom i bezpłodnym marzeniom czy
utopiom. Ot – zwykły, szary człowiek ze społeczeństwa obywatelskiego. Był jednak samotny i tak przy tym nieśmiały, że –
sam z siebie – niezdolny do nawiązania intymnych więzi z nikim, zwłaszcza z jakąkolwiek kobietą.
Pewnego razu wszakże, gdy owa samotność zbyt mu zaciążyła, posłał do jednej z gazet ogłoszenie zwięzłe i proste jak on
sam: „Grek szuka Greczynki”. I nagle, ku jego własnemu i otoczenia zaskoczeniu, zyskało ono natychmiastowy odzew. Zbiegło się to bowiem z tym, że pewna urodziwa, młoda i bogata
Greczynka szukała właśnie Greka. Po prostu Greka, nawet nie
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wykluczając, że może on mieć naturę Arschlocha. Spotkali się
więc któregoś dnia w jego knajpie, wypili mleko, jak przystało
na ludzi bez zgubnych nałogów, potem spacerowali razem po
mieście. Od razu też tak przypadli sobie do gustu, że postanowili się poślubić.
Ale przy okazji: podczas spaceru zdarzyły się rzeczy niebywałe i dla niego niezwykłe. Oto w różnych miejscach i okolicznościach spotykali autorytety, które, jak mu się zdawało, nie
tylko zwróciły nań uwagę, lecz kłaniały mu się i uśmiechały do
niego. Następnego zaś dnia, ni z tego, ni z owego, sam PetitPaysan oferuje mu wysokie stanowisko dyrektorskie w fabryce, zawrotną gażę i przywileje. Ktoś nieznany zaś zapisuje mu
też wspaniałą willę. Na ślubie, którego udzielić mu miał biskupautorytet, zjawiają się natomiast wszystkie pozostałe autorytety, a nawet sławny przywódca anarchistów. Nie pojawiła się
tylko panna młoda. I nagle orientuje się on, że jest zwyczajną
dupą, boć pojmuje, że nie ze względu na niego to wszystko się
dzieje, lecz na nią – luksusową i dyskretną prostytutkę dla wyższych sfer, czyli też określonego człowieka kalkulującego, lecz
innego (produkcyjnie i rynkowo) niż on sam.
Ona bowiem należała do upostaciowanego zakresu dóbr
rzadkich, prestiżowych i godnych zachodu. On zaś, z nią już
na pierwszym spacerze, uznany został za nowego współużytkownika tego dobra. A skoro tak – dotychczasowi jego konsumenci postanowili uposażyć go w odpowiednie majątkowe, prestiżowe i kulturowe apanaże, aby, jak i oni, był godny
jej seksualnej konsumpcji. A jeśli ma ochotę – nawet rodzinnych z nią pieleszy. Dla niego jednak, jako dla człowieka prywatnego, w tym momencie wali się cały dotychczasowy świat
wartości i jego hierarchie. Rozsypują się też autorytety, wiara
w solidarność, w wartość miłości i w bezinteresowność. Przystaje nawet w rozpaczy do anarchistów, ale nie umie spełnić
powierzonego sobie zadania: zabicia prezydenta, który zresztą, wbrew jego wcześniejszym wyobrażeniom, pije, pali i jest
lubieżny. Tak bowiem, jak i pozostałe autorytety, inny był od
strony fasady, inny od zaplecza. Łączyła ich natomiast erotyczna konsumpcja tej samej dziwki.
Żal mu się jednak zrobiło w pewnym momencie obiektu
utraconej miłości, mimo że zawiódł go moralnie. Pojawiła się
też dojmująca tęsknota za Greczynką. Ale ona zniknęła. Szuka
jej tedy. Wreszcie wyjeżdża do Grecji, uczestniczy w wykopa-

liskach archeologicznych i któregoś poranka odkopuje z nadmorskiego piasku posąg bogini Klio, który ożywa. I okazało
się, że to ona, jego Greczynka, bo też nie chciała zrezygnować
z niego, ze swego Greka, choć był to jeno Arschloch. Uciekła
jednak przed nim, gdy wyszła na wierzch jej dwoistość. Teraz
objawia się w micie nie jako człowiek plastyczny, funkcjonujący w stosunkach towarowych, ale prywatny, dla którego najważniejsze są tylko uczucia i sacrum prywatności.
Radość ich nie ma granic. Wracają do kraju, gdzie tymczasem wódz anarchistów zostaje prezydentem. Właściciel fabryki, w której Archilochos pracował, bankrutuje. Reszcie autorytetów – też nie wiedzie się najlepiej. Im więc wszystkim
dobrotliwie oferuje miejsce w swej willi, którą wcześniej został
obdarowany. I oto coś, co zapowiadało się moralizatorsko, kończy się ironią i happy endem.
2. Nisza prywatności i horyzont problemów
Aby jednak w pełni zrozumieć ten utwór i jego przesłanie, trzeba poza niego wykroczyć. Spojrzeć z zewnątrz i zauważyć, że
obecne w nim zdarzenia oraz taki a nie inny ich przebieg był
możliwy dzięki ukazanej w nim radykalnej różnicy i konfliktowi
między niszą prywatności bohatera utworu, jako pewnego typu ludzkiej jednostki, a kontekstem, czyli horyzontem
struktury społecznej (określam go tu niżej jako horyzont
problemów).
Na ową zaś niszę składa się: ludzkie ciało i jego potrzeby; sposób zdobywania środków do życia; zinterioryzowane wzory i stereotypy zachowań; wyobrażenia na temat życia i innych. A także:
wszystkie rzeczy, sytuacje i zdarzenia, poprzez które bezpośrednio realizuje się proces życiowy, fundując jednostce spójny obraz określonego ładu i pełni świata. Dzięki temu wszystko wydaje się jej naturalne i oczywiste, jak oddychanie. Życie w takiej
niszy eliminuje metafizyczne, moralne i egzystencjalne wątpliwości bohatera. Sprawia, że białe jest białe, a czarne – czarne.
Pozwala na zachowanie poczucia dystansu wobec rzeczywistości i zadomowienia w świecie, nawet jeśli jego centrum stanowi tylko knajpa dla ubogich. Konkretyzuje się zaś w określonych
stosunkach do społeczeństwa, siebie samego i do innych jednostek. I trwa, dopóki pozwalają na to okoliczności.
W obrębie danej niszy prywatności coś jest odpychające,
coś przyciągające, coś ma urok, coś odraża. Każda rzecz przy
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tym posiada wewnętrzną istotę i objawia się ona za pośrednictwem jakiegoś oczywistego znaku: drzwi otwierają się, a zleżały ser śmierdzi, słowiki śpiewają, kamienie przeszkadzają na
drodze itp. itd. Jej spoiwem natomiast jest horyzont troski. Stanowi on takie układy napięć emocjonalnych, myśli i działań,
które towarzyszą niepokojom o prywatne interesy i stosunki
oraz o bezpośrednie warunki jednostkowego trwania. To zaś,
co znajduje się poza tym horyzontem, nie należy już do spraw,
którymi zajmuje się na serio. Otacza on bowiem jednostkę jak
kokon larwę jedwabnika. Stanowi łącznik między jego wsobną prywatnością a nim, jako człowiekiem plastycznym, zanurzonym w praktykę społeczną. Sprawia, że dane w jego obrębie zjawiska i zdarzenia wydają się całym światem. A ten jawi
się jako spójny.
Gdy zaś pojawiają się zagrożenia niszy prywatności, natychmiast uruchamiane są przez troskę stereotypy zdrowego rozsądku, eliminujące zagrożenia i na powrót splatające jednostkę
z codziennością, z której ta nisza wyrasta. Albo też przywoływane są idee i wytwory z bogatego śmietnika historii kultury
(czy raczej z kultury popularnej), które ją usypiają lub oddalają od niej poczucie zagrożenia oraz wątpliwości. I tak też jest
w Greku szukającym Greczynki, gdy oto ukochana z luksusowej dziwki zmienia się w boginię Klio. Przemieszcza się ona bowiem do sfery mitu, ale dzięki temu harmonijnie dopełnia swą
intencjonalną obecnością horyzont troski bohatera.
Nisza ta nie jest jednak samotną wyspą, ale – na podobieństwo komórki w plastrze miodu – tkwi ona, ściśle przylegając
do innych komórek, w określonej, sprzecznej i konfliktowej,
strukturze relacji społecznych i odniesień kulturowych. Struktura ta przejawia się poprzez stosunki rodzinne, więzy towarzyskie i zawodowe; wyraża się także tak w społecznych mechanizmach reprodukcji kapitału, jak i w realizacji zwykłych
i publicznych potrzeb, nawet w postawach religijnych czy
w politycznych działaniach. Horyzont troski jednak pozwala ją
prześlepić. Aby więc ją zrozumieć – należy wykroczyć poza niego. W utworze następuje to już wtedy, kiedy Grek z Greczynką
odbywają swój dopiero pierwszy wspólny spacer.
Świat relacji społecznych i odniesień kulturowych bowiem,
który tworzy możliwość powstania jakiejkolwiek niszy prywatności, bądź niszczy istniejące, uobecnia się dopiero naprawdę w horyzoncie innym: w horyzoncie problemów. Problemy

te natomiast (niezależnie od spraw, będących przedmiotami
z zakresu horyzontu troski) dotyczą czegoś, co zawsze wykracza poza wszelkie nisze prywatności i jednostkowe środowiska, w jakich trwają. Jak powiada w Wyobraźni socjologicznej
C.W. Mills, wiążą się one „ze zorganizowaniem wielu takich
środowisk w instytucje historycznego społeczeństwa jako całości, z tym jak różne kręgi nakładają się na siebie i przenikają wzajemnie, tworząc szerszą strukturę życia społecznego i historycznego”2. W tych kręgach nieobecna jest podmiotowość.
Obecne zaś jest to, co w człowieku wyraża się przez kalkulacyjność odśrodkową, odwracającą od ja, kierującą zaś ku temu, co
dla niego zewnętrzne.
Istnienie człowiecze tedy jest usytuowane niejako między
horyzontami troski i problemów. Troska zamyka ludzi w niszach prywatności. Problemy zaś zawierają w sobie to, co ekonomicznie, kulturowo i społecznie sytuuje ich w konkretnym
czasie i przestrzeni. Zakresy troski i problemów nie pokrywają
się jednak ze sobą, choć się przecinają i mogą pozostawać ze
sobą w sprzeczności. Nie da się ich wszakże utożsamić ani zbudować wygodnej kładki pomiędzy nimi.
Tragedia, a właściwie tragikomedia, jaka stała się udziałem
bohatera Dürrenmatta, wydarzyła się właśnie w momencie,
w którym następujące po sobie zdarzenia uzmysławiają mu,
że jego wybranka jest nie tylko piękną dziewczyną, pragnącą znaleźć się w jego horyzoncie troski, splatając własną niszę
prywatności z jego. Przeciwnie: jest ona świetnie opakowanym w kobiecą urodę przedmiotem, wartością użytkową i zarazem wymienną – luksusowym obiektem, prestiżowym towarem na seksualnym rynku. I tylko w porządku mitu i marzenia
oraz sztuki tragedia ta może się zmienić w tragikomedię oraz
zakończyć się optymistycznym happy endem: kiedy przed Grekiem-dupą zjawia się Greczynka, jako ożywający posąg Klio.
Wtedy też pisarzowi udaje się artystycznie zamknąć złożoność
spraw prostych, jakich jego bohater doświadczył.
My zaś, jako czytelnicy, zostajemy z aksjologicznymi paradoksami, od jakich roi się i w tym, i w pozostałych utworach
Dürrenmatta. Zdają się natomiast wypływać one z równoczesnej akceptacji dwu nieprzystających do siebie założeń, funkcjonujących poniekąd jako oczywistości we współczesnej

>>
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C.W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2008,

s. 56.
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przestrzeni kulturalnej: że wszyscy są odpowiedzialni przed
wszystkimi za wszystko oraz że człowiek nie może być odpowiedzialny za stosunki i sytuacje, których pozostaje wytworem.
Owe założenia nie przystają do siebie, bo pierwsze jest zasadą
moralną, która najdobitniej pojawiła się w Braciach Karamazow
Dostojewskiego. Drugie – filozoficzną wskazówką, głoszącą, by
oceniając kogokolwiek brać pod uwagę owe stosunki i sytuacje, jakie go ukształtowały (tak ujmował to np. K. Marks w Kapitale).
Poprzestanie jednak na tej zasadzie może w ogóle z odpowiedzialności moralnej zwalniać; uznanie zaś każe zapytać:
do jakiego stopnia sytuacja usprawiedliwia? Jak więc daleko posunąć się miała prawo Greczynka, a Grek – akceptować jej niebezinteresowne i lubieżne swawolenie? Czyli: czy
jest nieprzekraczalna granica między człowiekiem prywatnym a plastycznym i między horyzontem troski i problemów?
W momencie, gdy pytania te zostają postawione – znika idylla i pojawiają się sprawy sprzecznej rzeczywistości. Sam zaś
świat ludzki przemienia się jakby w teren sądu inkwizycyjnego.
Trwa nieustanny proces czarownic. Czarownicą natomiast jest
nie tylko podejrzany o czary; może okazać się nią każdy uczestnik sądu, a nawet sam sędzia. Pisarz o tym bezpośrednio jednak nie mówi. Pozwala na koniec wyjechać do Grecji bohaterom. Sam jest tylko opowiadaczem historii pięknej i ironicznej.
Nam pozostaje zbiór sytuacji. On ma prawo rozłożyć ręce... Gra
skończona. Przynajmniej w obrębie literatury.
Życia społecznego nie da się jednak zasklepić tak, jak Dürrenmattowi udało się to w Greku szukającym Greczynki. Ale czy
współcześni nam ludzie, pogrążeni w swych, stanowiących
sanktuaria sacrum prywatności, niszach, ograniczeni do pola
i granic własnego horyzontu troski, nie moją w sobie czegoś
z Arschlocha? Czy, kiedy los rzuca w ich objęcie coś lub kogoś,
kto w obrębie owych nisz jawi się jako czysta doskonałość, to
czy, gdy okazuje się moralnie, ekonomicznie lub politycznie
kimś zgoła innym (czyli człowiekiem odśrodkowo kalkulującym), nie uciekają oni wtedy do mitów, marzeń lub mrzonek,
aby poza realnością obcować, jak ów Grek ze swą tylko mityczną Klio?
Nie dopuszczają przecież do siebie, że inne prawa i zasady
rządzą horyzontem troski, inne zaś horyzontem problemów.
Nie widzą też, bo i widzieć nie mogą, że owe ich nisze są jeno

funkcją i (sprzecznym) sposobem przejawiania się tego drugiego. Im natomiast wydaje się, że jest dokładnie odwrotnie; że
pierwotne jest to, co czynią, czują, oceniają i myślą w obrębie
horyzontu troski. Cała zaś reszta jest jeno prostym złożeniem
działań lokatorów prywatności, w czym ich utwierdzają stosunki rynkowe, religie, domy rodzinne, politycy, ideologowie
i większość panujących systemów edukacyjnych.
3. Piękna panna Rospuda
Odbija się to na określaniu wartości estetycznych środowiska i odniesień do niego. Inne jest ono człowieka prywatnego,
określonego przez horyzont troski; inne wyrażającego horyzont problemów. Obaj (mimo że często w jedności w konkretnej osobie) raz mają do czynienia z przyrodą uczłowieczoną,
kolejnym razem z momentem naturalności plastycznej. Pokażę
to na przykładzie.
Była sobie oto urodziwa panna Rospuda – lesista i bagnista Dolina wokół rzeczki koło Augustowa3. Zakochał się w niej
siermiężny materialnie i nienachalny w przystojności, ale cnotliwy kawaler – ruch na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Taki zbiorowy Arschloch. Panna odwzajemniała to uczucie.
Miłość między nimi była czysta. Rospuda zdawała się dziewicą, a kawaler, mimo niezbyt wytwornych manier, marzył tylko
o długotrwałym z nią związku. Jak się zdawało – wszystkim ten
związek się podobał. Prestiż zaś kawalera wzrastał niebywale.
Sielanka jednak trwała do czasu.
W pewnym bowiem momencie Dolina Rospudy, jak Greczynka z opowiadania Dürrenmatta, nic nie tracąc ze swych
uroków, okazała się nie tylko unikatowym dobrem rzadkim,
lecz, jak byle dziwka, obiektem niewybrednych przetargów
i używania, wobec których zachowywała się zresztą z całkowitą biernością (przyroda wszak funkcjonuje jako produkcyjny moment naturalności plastycznej). A stało się to za sprawą
pomysłu budowy obwodnicy Augustowa, co miała ją przeciąć,
pobrudzić, skaleczyć i odebrać przyrodniczą dziewiczość. Gdyby nie to – trwałaby w kulturowej i społecznej nieobecności,
jak niejeden urokliwy zakątek np. na Ziemi Lubuskiej czy dotąd słabo znane, liczne jeziora na Pomorzu Zachodnim. Dzięki
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Na problemy i dylematy estetyczne związane z Doliną Rospudy zwracam dokładniej uwagę w swojej książce Zerowość estetyczna (Warszawa
2008), w rozdziale Brud i inne estetyczne demony.
3
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jednak decyzji o budowaniu na jej ciele owej obwodnicy stała
się nie tylko dobrem miłośników środowiska naturalnego, ale
i obiektem gier medialnych, politycznych i gospodarczych.
Jak wiadomo, wszystko zaczęło się od praktycznych kroków w 2006 r., by wokół niej obwodnicę zbudować. Zbiorowy
kochaś ekologiczny natychmiast rozpoczął akcję. Mimo ostrej
zimy w Dolinie pojawiło się obozowisko, które miało uniemożliwić nawet nie roboty drogowe, a pomiary i prace przygotowawcze. Protestowano, przykuwano się do drzew, pisano petycje. Media zwietrzyły sensację i utajona uroda tego sennego
zakątka przyrody zaistniała realnie, bo stała się głośna i widoczna.
Dla stacji telewizyjnych i radiowych, dla popularnych gazet bowiem to, co nie nadaje się na elektryzującego newsa,
nie istnieje, bo nie przyciąga widzów, słuchaczy i czytelników,
a zwłaszcza (i przede wszystkim) reklamodawców. Ekologiczny więc kochaś stał się wtedy wyrazistym ich beniaminkiem,
jak, nie przymierzając, Arschloch z Greka szukającego Greczynki
dla innych seksualnych konsumentów Greczynki. Tak się zresztą naiwnie zachowywał, jakby media faktycznie interesowały
jego czyste uczucia i bezinteresowne działania. One zaś pięknie udawały, że tylko o nie im chodzi. A panienka też w milczeniu na to pozwalała, dając się im wykorzystywać, jak właśnie
luksusowa i lubieżna dziwka.
Dzięki medialnemu zaistnieniu jej estetyczność biła teraz
w oczy swoistą naturalnością estetyczną, bo trwające przez kilka miesięcy protesty stworzyły okazję do licznych migawek telewizyjnych, audycji radiowych i zdjęć do serwisów prasowych,
z których zalecała się ona ciszą, zielenią drzew i dziewiczym
spokojem łagodnej, impresyjnej urody. Posiadła też zdolność
promieniowania reprodukcyjnego, o jakim marzyć nie mogą
nawet wybitne formy wizualne wielu polskich artystów. To zaś
prędzej lub później musiało przyciągnąć do niej rzesze zadeptujących ją turystów, fotografików, malarzy niedzielnych i profesjonalnych, a za ich sprawą stała się ona niesłychaną atrakcją.
W świecie współczesnym jest przecież tak, że wszelkie
(w tym przyrodnicze) układy realiów i ich jakości są estetycznym powidokiem medialnych form i układów wizualnych. I to
one konstytuują wzory i normy jej urody. One też ją – za nas
i dla nas – swoiście sakralizują. Wszak zakres naszych jednostkowych doświadczeń wizualnych jest niesłychanie wąski. Ina-

czej zresztą być nie może, gdyż wyspecjalizowane czynności,
jakim się oddajemy, pożerają nasz czas, ograniczając i stępiając chłonność zmysłową, intelektualną i estetyczną. W czasie
zaś wolnym – następuje tylko rozluźnienie od napięcia czynności zawodowych i zdaje się nam, w obrębie naszych nisz prywatności, że się na całą rzeczywistość otwieramy i bezinteresownie chłoniemy jej treści, gdy faktycznie pochłaniają nas
głównie zestetyzowane, zwłaszcza medialnie uobecniane, jej
obszary.
Aliści w tym samym czasie za budową obwodnicy, a przeciwko jej dziwkarskiemu strojeniu się, opowiadali się nosiciele
zupełnie odmiennych nisz. Zwłaszcza mieszkańcy Augustowa.
Zresztą – nieskutecznie. Po chwilę obecną. Dla nich bowiem
ich walka o nią stanowiła (i stanowi) wyraz dążeń, by zlikwidować koszmarny ruch samochodowy przez miasto, który powodował liczne wypadki śmiertelne, zatruwał spalinami i odbierał
mu atrakcyjność turystyczną. Niewielu wszakże to przekonywało.
Spór przecież o tę obwodnicę miał od początku wymiar
znacznie szerszy, bo ogólnogospodarczy i zarazem polityczny.
Z czysto ekonomicznego punktu widzenia jej budowa w Dolinie dla człowieka plastycznego zdawała się najbardziej racjonalna finansowo i uzasadniona technicznie. Ale decyzję podjął
rządzący wówczas PiS. Opozycja więc, walcząca o zmianę władzy, nie tylko ujęła się za ekologicznym kochasiem i przypomniała, że Dolina Rospudy jest prawnie chroniona, bo dawno
wpisana została w program „Natura 2000”, ale też, przy pomocy znaczącej części sprzyjających jej mediów, udobitniła inne
sprawy. Mianowicie, że za podjęciem budowy leżą nie rzeczywiste racje gospodarcze i humanitaryzm (sacrum humanistyczne) rządzących, lecz polityczne: spłata zobowiązań wyborczych wobec augustowian i troska o zachowanie tradycyjnie
prawicowego elektoratu z tego regionu Białostocczyzny. Dla
ówczesnej opozycji zaś ten elektorat był względnie obojętny,
bo jej wyborcy pochodzili z innych regionów Polski. Uczynienie natomiast z ekologów i odbiorców odpowiednich wytworów medialnych rzeczników swej sprawy było politycznie nie
do pogardzenia.
Krótko więc mówiąc: Dolina ta to obiekt z zakresu naturalności
plastycznej, który jawił się jako twór zarazem: społeczny, polityczny, gospodarczy i kulturowy. Prędzej lub później racje gospodar-
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cze by zwyciężyły; obwodnica zaś wokół tego niegdyś atrakcyjnego wczasowiska stanowiłaby jeno kwestię lokalną. Szybko by
tedy i bez rozgłosu powstała. Jeżeli jednak jest inaczej, to dlatego, że horyzont problemów stworzył i określił postawy w obrębie
zróżnicowanych, jednostkowych horyzontów troski. Powołał też
do istnienia i określił zarazem formy ludzkiej solidarności i działań za utrzymaniem stanu dziewiczego panny Rospudy lub za
jej zbezczeszczeniem obwodnicą, odbierając im jednak ich jednoznaczność i aksjologicznie dzieląc. Dobre lub złe intencje poszczególnych jednostek miały tu, co najwyżej, znaczenie podrzędne. Decydujący okazał się horyzont problemów.
Mamy tu więc oto – z jednej strony – różne horyzonty troski konkretnych jednostek, gnieżdżących się w odmiennych
niszach prywatności. Z drugiej – niejednoznaczny, sprzeczny
i konfliktowy horyzont problemów, który wyraża się w wielobarwnej grze interesów ekologicznych, medialnych, gospodarczych i politycznych. Z perspektywy tych jednostek, ich sposobów życia, wartości, wzorów kulturowych, Dolina Rospudy to
tylko pewna wydzielona przestrzeń przyrody Polski. Wydaje
się im, że ich do niej stosunek, jako podmiotów, jest ich prywatną sprawą. Mają przecież swój rozum. Tak samo, jak ma go
jej ekologiczny kochanek. Jednakże z perspektywy horyzontu
problemów ta wydzielona przestrzeń sama w sobie nie znaczy
nic. Jest tylko materialną podstawą do tworzenia określonych
form medialnych niusów, powstawania sprzeczności politycznych, kalkulacji gospodarczych oraz konfliktu między miłośnikami dziewiczej przyrody i mieszkańcami Augustowa.
Aby to zrozumieć, należy dokonać demitologizacji przyrody jako człowieka. Z jednej oto strony zakwestionować przeświadczenia, że jest ona czymś zewnętrznym wobec bytu społecznego. Że, jako niezależne obszary, rozpatrywać można
osobno ludzkie nisze prywatności, praktyki materialne oraz
środowisko. Tymczasem stanowią one całość. Zwłaszcza – od
chwili ukształtowania się wielkiego przemysłu. Z drugiej zaś
strony owa demitologizacja wymaga, by widzieć, czym jest ten
byt, kim w jego obrębie są ludzie, jak kształtuje się ich duchowość; co mogą, a co przekracza ich możliwości jako jednostek
lub społecznych wspólnot czy organizacji, gdy podejmują wobec owego środowiska takie czy inne działania.
Jak zresztą już tu wyżej pokazałem, treść tych działań i sposób obecności nie wynika wcale z form przejawiania się przy-

rody dziewiczej i jej relacji do jednostkowych, czystych podmiotów przeżyć estetycznych. Ani bowiem taka przyroda nie
istnieje, ani nie ma takich podmiotów. Przyroda stanowi tu kategorię (jak bohaterka z Greka szukającego Greczynki) z porządku stosunków towarowo-pieniężnych, gry interesów i praktyk
produkcyjnych. Dziwkarstwo tedy wpisane jest w jej status.
Podmiot zaś przeżyć estetycznych (jak Arschloch z powyższego utworu) to istota zadomowiona w określonej niszy prywatności. Widzi on przyrodę nie taką, jaką ona jest, lecz taką, jaka
musi mu się jawić w danym mu kontekście kulturowym i ekonomicznym. Na jej kształt realny nie ma wpływu. A gdy mu to
nie odpowiada, zawsze może uciec albo w sfery mitu, jak bohater Dürrenmatta, albo w wymarzone regiony raju.
Najmniej więc tu idzie o problemy środowiska, równowagę
rozwoju; o bezpośrednio negatywne lub pozytywne skutki dla
ludzi planowanej obwodnicy Augustowa. Chodzi o interesy.
Tudzież o głośny szelest starych, skażonych tanim sentymentalizmem klisz kulturowych o człowieku harmonijnie pojednanym z naturą oraz uczłowieczonej przyrodzie. Realnym zaś
skutkiem owego zgiełku wokół Rospudy jest tylko to, że zaczęły z niej promieniować najróżniejsze kształty estetyczności, jako postaci naturalności estetycznej. Pewnie, w związku
z tym, musiała zdrożeć ziemia wokół niej. Intratne okazały się
miejsca pod pola namiotowe, schroniska, domy wczasowe itp.
Jest też zapewne teraz oznaką prestiżu możliwość zbudowania
tam willi czy domku. Z czasem może powstanie w okolicy, choć
w dyskretnym oddaleniu od turystycznego motłochu, wielogwiazdkowy hotel dla bogatych wczasowiczów, a okoliczna
ludność znajdzie w nim zatrudnienie. I wtedy – prawdopodobnie – Dolina się obroni, jeśli przedtem nie będzie już z kretesem zadeptana lub zdenaturyzowana, by idealnie odpowiadać
przeznaczeniu jako atrakcji turystycznej.
A może przeżyje swą własną śmierć w przedłużeniu wizualnym i medialnym, służąc wzbudzaniu miłości do piękna ojczystej przyrody wśród małolatów, z których wyrosną dziarskie zastępy ekoentuzjastów.
4. Brzydka Zatoka Meksykańska
Jest początek maja 2010 r. Kończę właśnie ten rozdział. Tymczasem od paru tygodni trwają zmagania z katastrofalnym wyciekiem ropy z uszkodzonej i zatopionej platformy wiertniczej
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w Zatoce Meksykańskiej. Przy niej zagrożenia Doliny Rospudy to mały pryszcz na pośladku wszechświata. Konsekwencje
tego wycieku bowiem już porównuje się ze skutkami huraganu Katrina u wybrzeży Ameryki. Nie tylko zostaną zdewastowane morskie i wewnątrzlądowe ekosystemy, lecz może to
mieć także dalekosiężne negatywne następstwa gospodarcze dla kilku stanów USA. Czy i w tym kontekście uprawnione
i dopuszczalne jest traktowanie ruchów ekologicznych jak Archilochosa wobec jego wybranki? Wszak to przecież ich spektakularne akcje m.in. przeciwko wydobywaniu ropy z podmorskich złóż ostrzegały przed możliwością takich wypadków. Jak
widać – było to w pełni uzasadnione. Może więc ktoś zechce
mnie pouczyć, że wobec działań ekologicznych, nawet najbardziej radykalnych, godzi się i powinno zachowywać szacunek,
nie przystoi zaś ironia?
Odpowiem na to tak: Archilochos, niezależnie od tego, co,
gdzie i jak robi, zawsze pozostaje tylko sobą. A to, co się stało
w Zatoce Meksykańskiej, było, jest i będzie się zdarzało dopóty, dopóki przyroda zachowa swój dziwkarski status, za który
odpowiada kapitalistyczna forma społecznego bytu. Wszelkie
zaś ruchy ekologiczne, podejmujące swe działania tylko w imię
wartości uczłowieczonej przyrody i jej estetycznych walorów,
nie są w stanie temu zapobiec tak długo, jak długo nie wykroczą poza horyzont jednostkowych nisz prywatności ku horyzontom problemów społecznych i politycznych. Ale to wiąże
się z walką o inny, niekapitalistyczny porządek świata. Dopiero
w jego obrębie przyroda może zmienić swój status. Chwilowo
katastrofa, która właśnie się wydarzyła, będzie tylko źródłem
wspomagającym utopie zrównoważonego rozwoju i pulsującym gejzerem wizualnego i reporterskiego kiczu. I nic się nie
zmieni.
Wierzymy bowiem, nie do końca słusznie, że oto gdy się wyedukuje społeczeństwo, zaszczepi w nim ideę solidarności na
rzecz zrównoważonego rozwoju, przyroda odżyje, przestanie
by dziwką, ponownie rozbłyśnie cudowna gama jej naturalnego piękna i poprawi się jakość naszego życia. Trzeba tylko, jak
nam się zdaje, uruchomić odpowiednie instrumenty. Szuka się
więc ich i zachęca do działania. Powiada się, że w społeczeństwie współczesnym, pomiędzy sferą funkcjonowania państwa
i gospodarki, istnieje obszerna przestrzeń, autonomiczna wobec jednej i drugiej: przestrzeń społeczeństwa obywatelskie-

go. W jej zaś obrębie możliwe są działania i inicjatywy na rzecz
tego rozwoju.
Rzecz jednak w tym, że owej przestrzeni nie da się ani
w sposób przejrzysty, ani też raz na zawsze, dookreślić. Domeny bowiem tego, co zdaje się obywatelskie, państwowe i gospodarcze, nie tylko się ze sobą często krzyżują, ale i pokrywają. Inicjatywy zaś i działania podmiotów tego społeczeństwa
wspierają się nie tylko na ich woli i czystych intencjach, lecz są
warunkowane zarówno przez współpracę, jak i konflikty z instytucjami państwowymi oraz z rozmaitymi podmiotami gospodarczymi.
Ponadto: ci sami obywatele, co widzą konieczność zajęcia się nierozwiązanymi (albo nierozwiązywanymi dostatecznie) problemami społecznymi, bo obojętnie lub wrogo traktują i jedne i drugie, są równocześnie często zaangażowanymi
funkcjonariuszami struktur państwowych, politycznych lub
ekonomicznych. A czasami – jednocześnie – jednych, drugich
i trzecich. Nie są więc samoistnymi, wolnymi podmiotami, lecz
sterowanymi i sfunkcjonalizowanymi cząstkami kapitalistycznego sposobu produkcji.
Stąd w działaniach ich i inicjatywach muszą być (i są) obecne liczne sprzeczności i niekonsekwencje. Solidarność staje
się często wtedy pustym hasłem lub dochodzi do głosu słabo
i rozmywa się w plątaninie partykularnych interesów. Ludzka
zbiorowość zaś, jako całość, okazuje się jakby ironicznym tworem Heglowskiej chytrości rozumu, który nieodmiennie, od
wiek wieków sprawia, że sprzeczne, wykluczające się lub krzyżujące intencje i poczynania ludzi prowadzą do rezultatu, o jakim nie myślał i jakiego nie pragnął nikt.
Kiedy więc mówimy o zrównoważonym rozwoju, stajemy
przed sprawami trudnymi, może nigdy do końca nierozstrzygalnymi. Samo zresztą mówienie o tym rozwoju to, jak sądzę,
nowoczesny recykling starej, osiemnastowiecznej idei ładu,
który miał być zaprowadzony między naturą i kulturą oraz między człowiekiem, należącym do owej natury, a światem sztucznych jego wytworów i instytucji. Oświeceniowym myślicielom,
mimo że różnie ten ład rozumieli, wydawało się, że poznanie
świata przyrody i ludzi pozwoli im wytyczyć właściwe kierunki działań do jego osiągnięcia. Wierzyli też, że gdy należycie
wyedukują (oświecą) rezultatami tego poznania i odpowiednimi wytycznymi dla ludzkich praktyk szerokie kręgi społecz-
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ne, zwłaszcza panujące, wszyscy zabiorą się solidarnie za jego
wprowadzanie. A przyświecać im będą wartości, normy i zasady, które są od zawsze wpisane w naturę ludzką.
Aliści, jak wiadomo, światła tego wystarczyło dla obalenia
porządku feudalnego i ustanowienia kapitalistycznego nieładu. Jednakże teraz myśli te, choć w innym opakowaniu, powracają. Przyroda wszakże, jak pokazałem, ma status dziwkarski,

mimo że jak luksusowa prostytutka, bohaterka utworu Dürrenmatta, może się też pojawić jako bogini Klio. Wtedy w ludzkiej
niszy prywatności może się wydarzyć wytęskniony mit równowagi między społeczeństwem i przyrodą. Chociaż – prawdę
mówiąc – on się już dawno wydarzył i się nieustannie, niemal
każdego dnia przed nami zjawia, jako obraz Raju. Ale o tym będzie mowa już w kolejnym eseju.
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TAUTOLUZJA
Jerzy Olek

Patrzę na stół. Omiatam go wzrokiem, szczelnie owijając mgnieniami zmiennych widoków, obchodzę go oczami, obejmuję
z różnych stron, wreszcie – porzucając nieodparte świadectwo
zmysłów – poddaję się jego mentalnej postaci, rozumowemu
ukonstytuowaniu ukształtowania. Mam więc swój własny obraz owego przedmiotu. Obiektywny? Jego utrwalone w moim
umyśle przedstawienie dodatkowo usiłuję potwierdzić dowodem uwiarygodnionym mechanicznie. Robię zdjęcie – z miejsca wcześniejszego naocznego oglądu, obiektywem standardowym, uzyskując w efekcie obraz jednooczny. Najpierw
czarno-biały, później kolorowy. Wreszcie sięgam po kamerę
stereo, wspomagam się anaglifami. W rezultacie miałem przed
oczami przedmiot oraz kilka jego fotograficznych wizerunków.
Osiągnięte rezultaty uznałem za wątpliwe. A może bliżsi
prawdy przedmiotu byli surrealiści albo hiperrealiści? A może
konceptualiści? A malarze niderlandzcy?
Namalowanie mojego stołu zaproponowałem Vermeerowi.
Odmówił, odpowiadając, że nie ma czasu budować camery
obscury. Na moją propozycję przystał Magritte. Kiedy
jednak przyszła przesyłka z Brukseli, okazało się, że obraz
przedstawiający stół, jaki dostarczyłem mu wcześniej, jest
elementem większego obrazu: wizerunkiem stołu, na blacie
którego leży obraz będący podobnie dokładnym portretem
tego samego stołu. Stół na stole? Chodziło mi o jeden stół.
Zwróciłem się do Close’a. Odpisał, że nie jest już hiperrealistą,
tylko dagerotypistą, że nie może zatem namalować stołu,
a gdyby nawet, to byłby dużo większy niż w oryginale, za to
chętnie zrobi dagerotyp, lecz stół będzie na nim mikroskopijny.
Mnie jednak chodziło o skalę 1:1.
Pozostał Kosuth, którego zapytałem o definicję stołu.
Usłyszałem, że nie zna żadnej dobrej, a poza tym zajmuje się
teraz wodą. Istotnie, widziałem przecież jego instalację na San
Lazzaro degli Armeni, którą zrealizował w ramach weneckiego
biennale. Nosiła tytuł The Language of Equilibrium. Doszedłem
do wniosku, że i tak by niczego sam nie dopowiedział, ani by

też nie wyjaśnił jego słownikowy rozbiór słowa „stół”, nawet
gdyby go dokonał – jak w ormiańskim klasztorze – w trzech
językach: angielskim, włoskim i armeńskim. Nie rozjaśnił moich
dociekań również Wittgenstein, zajęty uprawianiem ogrodu
w czasie swojego klasztornego odosobnienia pod Wiedniem.
Poprzestałem więc na ponownej lekturze sentencji kończącej
Tractatus logico-philosophicus: „O czym nie można mówić,
o tym trzeba milczeć”.
W końcu zleciłem konserwatorowi mebli zrobienie kopii
oryginalnego stołu. Była tak doskonała, iż nie sposób ustalić,
który dla którego stał się modelem. W ten sposób dokonało się
to samo przez to samo. Objawiła się w całej pełni wymienność
oryginału i reprodukcji.
Co jednak znaczy „to samo przez to samo”? Tożsamość?
Niewykluczone, iż łatwiej byłoby z krzesłem. Tyle ich
narysowano, sfotografowano, namalowano i wyrzeźbiono, że
któreś z przedstawień musiało zbliżyć się do ideału. Jednak
zaraz powstaje pytanie: do jak rozumianego ideału? Czy ma tu
chodzić o naśladowanie widoku, czy o pokazanie prawdy? Ale
czym jest prawda krzesła?
Kiedy myślę o krześle, zawsze pojawia się przed oczami
mego umysłu jakieś krzesło konkretne a nie krzesło jako
takie, nie idea krzesła. Czysta jego forma winna być czymś, co
wspólne dla wszystkich krzeseł, co da się z nich wygenerować
jako zespół cech uniwersalnych, jako ich istota, jako esencja
uwolniona z wszelkich egzemplifikacji. Tymczasem za każdym
razem widzę w myślach to czy inne krzesło..., fotel, tron,
taboret, zydel. Widzę je na rysunkach, obrazach, fotografiach,
ale i jako obiekty. Przywołuję w myślach wystawione
w berlińskim Archiv-Bauhaus modernistyczne realizacje
Marcela Breuera i Ludwiga Miesa van der Rohe, odtwarzam
w pamięci 1001 chińskich krzeseł z czasów dynastii Quing,
rozstawionych przez Ai Weiweia w pawilonach Documenta 12.
Ale też projekt krzesła-pomnika Tadeusza Kantora, który miał
stanąć na wrocławskim rynku. Krzesła drewniane, wiklinowe,
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metalowe. Krzesła elektryczne. Krzesła do siedzenia i do
umierania. Krzesła, które jak rzeka płyną w czasie – zmieniają
się i przemijają. Krzesła, na których nie sposób tak samo
powtórnie usiąść.
Wreszcie setki czy tysiące krzeseł zobrazowanych. Żółte
krzesło Vincenta van Gogha, do namalowania którego impulsu
dostarczyło zamieszczone w magazynie „London Graphic” Puste
krzesło Luke’a Fildesa, czczące pamięć Karola Dickensa. Legenda
wieków René Magritte’a, obraz przedstawiający gigantyczne
krzesło kamienne, a właściwie skałę-krzesło. Na jego siedzeniu stoi
krzesełko drewniane. Obrazem tym artysta złożył hołd próżności
Victora Hugo. Nieraz krzesło, a właściwie zbiór krzeseł stawał się
głównym motywem instalacji, jak u Roberta Rauschenberga.
Czasem taka monotematyczna kolekcja budowana była nie
z krzeseł, lecz z ich fotograficznych wizerunków, będących
raczej impresjami aniżeli portretami. Jedną z nich stworzyła
Loni Liebermann, na różne sposoby wykorzystując techniczne
możliwości kamery. Inny jest dziełem Patricka Bailly-MaitreGranda, który stworzył metodą wielokrotnych naświetleń
przedziwną formę multikrzesłową. W rezultacie powstały
nie wierne przedstawienia, tylko wykreowane wizualnie
przetworzenia pozujących do obiektywu mebli.
Problem nadal pozostaje ten sam: w jakim stopniu
konkretny stół może być przedstawieniem idei stołu, a krzesło
idei krzesła? Co i w jakim stopniu iluzyjnie oddaje ich istotę?
Nieodparcie pojawia się pokusa poszukania rozwiązania
za pomocą tautologii. Lecz i w tym wypadku jednoznaczność
okazuje się nieosiągalna. Prawda powtórzeń, idealnych odbić
czy formalnych równoważności trudna jest do uchwycenia.
Skrajnie precyzyjna logika wywodu wcale nie pozwala jasno
zrozumieć tego, co definiuje i określa.
W Traktacie... Wittgenstein twierdził: „Tautologia nie ma
warunków prawdziwościowych, gdyż jest bezwarunkowo
prawdziwa” (4.461). I dalej: „W tautologii warunki zgodności ze
światem – stosunki przedstawiające – znoszą się wzajemnie,
tak iż nie pozostaje ona w żadnym stosunku przedstawiającym
do rzeczywistości” (4.462). A następnie: „Tautologia wynika
z wszystkich zdań: nie mówi ona niczego” (5.142) oraz:
„Tautologia jest to coś wspólnego wszystkim zdaniom, które
nie mają z sobą nic wspólnego” (5.143). Wreszcie: „Każda
tautologia sama pokazuje, że jest tautologią” (6.127).

W skorowidzu pojęć dzieła Wittgensteina można przeczytać:
„Tautologia jest wtedy, gdy zdanie jest prawdziwe dla wszystkich
możliwości prawdziwościowych zdań elementarnych”.
Rozjaśnienia gęstwiny powyższych esencji szukam u Ayera:
Tautologie i tożsamości są użyteczne tylko dlatego, iż umożliwiają przeprowadzanie wnioskowań dedukcyjnych, ale same
niczego o świecie nie mówią. Właściwe zdanie jest obrazem
możliwego stanu rzeczy. Owe obrazy również są faktami
i mają tę samą obrazową i logiczną formę jak to, co przedstawiają. Przedstawianie nie dochodzi do skutku wówczas, gdy
zdanie, roszczące sobie pretensje do prawdziwości bądź fałszywości, nie jest obrazem żadnego możliwego stanu rzeczy,
prostego, ani złożonego. O tyle, o ile wypowiedzi metafizyczne nie są ani zdaniami elementarnymi, ani funkcjami prawdziwościowymi zdań elementarnych, nie przedstawiają one
niczego. Są pozbawione sensu. W najlepszym razie są próbami powiedzenia tego, czego nie da się powiedzieć. Stosuje się
to także do etyki i estetyki. Stosuje się również do wszelkich
prób scharakteryzowania warunków przedstawiania, a zatem
zdania Traktatu są także pozbawione sensu.
Jak tego rodzaju uściślenia mają się do sfery wizualnej, do wrażeń odbieranych przez zmysł wzroku? Czy i w wypadku przedmiotów oraz ich obrazów zasadny jest termin „tautologia”?
Osobiście proponowałbym określenie „tautoluzja”, które poza
umownie tożsamościowym aspektem kryjącego się pod nazwą zagadnienia koduje również jego iluzyjność. To samo nie
jest tym samym, gdy przestaje być wyłącznie sobą. Autonomizuje się, oddziela i separuje, stając się innym, podobnym,
ale jednocześnie wyraźnie odrębnym, odbitym w słowie lub
w obrazowym przedstawieniu, zatem na pewno zbliżonym,
lecz w żadnym razie nie identycznym.
Obraz nieistniejącego przedmiotu, gdy rozpatrywać go pod
kątem przedstawienia, nie posiada sensu. Zatem jest swoiście
pojętym nonsensem. Jest nim dlatego, że niemożliwa jest jego
relacja z tym czymś, co miałby przedstawiać, nie ma się wszak
do czego odnosić. Czym w takim razie jest przedmiot niemający swojego obrazu, przedmiot niezobrazowany, umykający tym samym widzeniu? Pozaocznym trwaniem. Egzystencją,
która wymknęła się transcendencji.
Trzeba więc pominąć stan graniczny i powrócić do gier wizualnych, by wynieść z nich esencje rzeczy i wydedukować
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rodzaje ich rozumienia. Jeżeli gra toczy się pomiędzy przedmiotami, które są do siebie podobne, jeden z nich staje się
znakiem drugiego. Obiekt i jego znak, czyli obiekt mu pokrewny, jawią się jako określone możliwości wrażeń, spójnych
podobieństwem, ale jednak nieprzystających całkowicie do
siebie. Dane zmysłowe, których są przyczyną, indywidualizują je i separują, czyniąc osobnymi. Gdy relacje zachodzą
między obiektem i jego dwuwymiarowym odwzorowaniem,
pojawiają się pewne ograniczenia. Zakres porównywania walorów optycznych obydwu rzeczy wymaga tym razem więcej od wyobraźni. Wszak obraz jest tylko aluzją do przedmiotu, aluzją, której do tautoluzyjnego spełnienia potrzebne
jest mentalne ustrukturowanie w głąb, by konfrontacja mogła nastąpić w trójwymiarze (w jednym wypadku w wyimaginowanym). Problem znika, jeśli obiekt uznać za obraz obrazu: obiekt jako przedstawienie jego obrazu, który obiektowi
posłużył za model. Wreszcie relacja między dwoma różnymi
przedstawieniami tego samego przedmiotu, nieobecnego
bezpośrednio w postrzeżeniu. Tak jedno jak i drugie przedstawienie jest znakiem czegoś, co naocznie nie istnieje. Struktura pola zmysłowego została pozbawiona praprzyczyny
przedstawień. Zawiera dwie odrębne reprezentacje, prezentujące coś, co skutecznie umknęło poznaniu. Z re-prezentacji
zrobiły się autonomiczne prezentacje. Co wobec tego swym
ukształtowaniem niosą? Impuls sprawczy refleksji, że niepodważalna prawda i pozór mieszają się ze sobą, że same obrazy niczego do końca nie wyjaśniają, choć prowokują, by ze
względu na zawarte w nich podobieństwo do możliwego stanu rzeczy traktować je jako symbole.

W ostatnim wypadku nie ma racji bytu dociekanie, czy obraz jest zgodny, czy też niezgodny z rzeczywistością przedmiotu. Wchodzi jedynie w grę odnoszenie obrazu do obrazu. Z takiego zestawienia można imaginować iluzję przedmiotu, który
sprawił powstanie obrazów. Przy czym nieważny jest faktyczny
byt przedmiotu, albowiem może on istnieć jedynie w wyobraźni. Na ile do omawianej sytuacji przystaje formuła tautologii,
określająca ją jako zdanie zgodne ze wszystkimi elementarnymi możliwościami prawdziwościowymi? Do sytuacji, w której
prawda obrazu wcale nie musi oznaczać prawdy przedstawionego na nim przedmiotu, jak prawda przedmiotu nie gwarantuje prawdy jego wizerunku, nawet wizerunku maksymalnie
wiernego wyglądowi przedmiotu. Mamy tu raczej do czynienia
z kontrtautologią, która jest re-prezentacją niezgodną z fundamentalnymi powinnościami prawdziwościowymi; jest wyalienowaną autoprezentacją.
Moritz Schlick, jeden ze współtwórców Koła Wiedeńskiego,
uznał, że wszystkie prawdziwe sądy aprioryczne, takie jak sądy
logiki i czystej matematyki, są sądami analitycznymi, czyli, innymi słowy, tautologiami. Jak zatem mogą być tautologiami
obrazy, które w relacji do pozujących im przedmiotów nie są
bezwzględnie prawdziwe? Spełniają się przecież w rzeczywistym świecie, a nie w świecie idei i czysto teoretycznych sądów.
Co najwyżej mogą być tautoluzjami. W wypadku tautologii zasadne jest stwierdzenie „wiem”, w tym drugim – „przyjmuję na
wiarę”. Iluzyjne widzenie jedynie obiecuje prawdę, a faktycznie
głęboko tkwi w złudzeniu. Według Wittgensteina tautologia
jest bezwarunkowo prawdziwa, w takim razie tautoluzja jest
bezwarunkowo nieprawdziwa.
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W LABIRYNCIE ZWIERCIADEŁ
Uwagi o Zwierciadle Andrieja Tarkowskiego
Małgorzata Czapiga

– Twoje imię, nazwisko?
– Mmmmmmoje imię Zhary Jurij.
– Powiedz, proszę, skąd przyjechałeś.
– Ja... z Chaa, chaa, chaa, chaaaarkowa.
– Gdzie się uczysz?
– Uuuuuczę się wwwwww technikum.
– Teraz odbędziemy seans. Tylko patrzysz na mnie. Spójrz
mi w oczy. Patrz przed siebie. Odwróć się plecami. Skoncentruj się na mojej ręce. Poczujesz, jak moja ręka ciągnie cię
do tyłu. Rozłóż swoje ręce. O tak... No, Jurij, skoncentruj się.
Całe napięcie jest skoncentrowane na twoich rękach. Twoje
ręce są napięte!
[...] Nie możesz ruszyć rękoma. Próbujesz ruszyć swymi
rękoma, ale bez skutku. To jest bardzo trudne dla ciebie, by
zrobić najdrobniejszy ruch. Teraz przerwę sesję... i będziesz
w stanie mówić głośno, wyraźnie i swobodnie, nie bojąc
się swego głosu. Patrz na mnie. Teraz już tak będzie zawsze.
Zdejmuję napięcie z twoich rąk i twojej mowy. Jeden, dwa,
trzy! Chodź, powiedz głośno i wyraźnie: Mogę mówić!
– Ja mogę mówić1.

Okrzyk: „Mogę mówić!” wybrzmiewa jeszcze w zaciemnionym
zupełnie ekranie, a z mroku wydobywa się jedynie duży, pisany
białymi znakami cyrylicy tytuł Zwierciadło.
Scena seansu, podczas którego młody chłopak uwalnia się
od kłopotów z jąkaniem, otwiera jeden z najgłośniejszych filmów Andrieja Tarkowskiego. Umieszczona w pozycji inicjalnej, wyznaczając ramę tekstu, jest kluczowa dla całego filmu.
Widz otrzymuje ważną informację dotyczącą poetyki odbioru: sekwencja uzdrawiania i tytuł zostają ze sobą powiązane
sugestią dotyczącą semantyki całego przekazu. Z pewnością
dzieło grać będzie przywołaniem pamięci o głęboko tkwiącym w kulturowej podświadomości tabu związanym z lustrem
i jego niezwykłymi właściwościami. Nieopatrzne znalezienie

>>

Wszystkie cytaty z filmu pochodzą ze ścieżki dialogowej: Zwierciadło
(Zerkalo), reż. A. Tarkowski, ZSRR 1975.
1

się małego dziecka w przestrzeni katoptrycznej ma mieć poważne konsekwencje związane z trudnościami w przyswajaniu
języka i swobodnym artykułowaniem myśli, a może nawet samym myśleniem. Może albo spowolnić naukę języka, spowodować całkowitą jego niewyuczalność i niemotę z wszystkimi
jej konsekwencjami psychologicznymi i epistemologicznymi,
albo wywołać jąkanie się u dziecka2. Wierzenie to znane jest też
w kulturze europejskiej w wersji ludowej:
[...] gdy dziecko przed pierwszym rokiem zajrzy do lustra,
spotka tam diabła i z przestrachu będzie cierpieć na bezsenność lub wzrok mu stępieje, a także zęby będą mu się długo
wyrzynać, będzie głupie, późno zacznie mówić, może się jąkać, a może nawet umrzeć3.
Młody chłopiec z pierwszej, umieszczonej jakby przed właściwym filmem, sceny uwalnia się dzięki kolejnym zabiegom terapeutki od jąkania, które z nieznanych widzowi przyczyn stało się
jego przypadłością. Pierwszym z owych zabiegów jest nacechowane wielkimi emocjami spotkanie spojrzeń chłopca i kobiety. Polecenie: „Spójrz mi w oczy!” inicjuje ciąg dalszy spotkania
i daje podstawę do powodzenia metody terapeutycznej. Kluczowe jest zatem spojrzenie w oczy terapeutki, symboliczne odbicie się w jej źrenicach i przejrzenie się, niczym w lustrze; patrzenie w oczy jest budowaniem bezpośredniej relacji, wymusza
prawdomówność, szczerość uczestników. To ważna okoliczność:
patrzący w oczy drugiej osoby widzi swoje odbicie, ale liczyć się
także musi z tym, że i ona zagląda do jego wnętrza.
Scena seansu staje się swoistą pars pro toto: reprezentacją,
zapowiedzią tego, co będzie opowiedziane we właściwiej części filmu. Komentarze autorskie sugerują jednak coś więcej:
rama tekstu może też być sygnałem o charakterze metatekstowym. To sam Tarkowski, podobnie jak Jurij Zhary, jego so-

>>

2
T. Sikora, EUOI. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej, Kraków
2004, s. 231.
>> 3 P. Kowalski, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007,
hasło: lustro, s. 289.
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bowtórowa postać, postanawia zajrzeć w siebie i przejrzeć się
w swoim Zwierciadle. Przełamując barierę metaforycznego jąkania, komunikacyjnej przeszkody w kontaktach ze światem
i swoją przeszłością, podejmuje ryzyko tworzenia autobiograficznego filmu. Sam wyznaje zresztą:
Zwierciadło kręciłem jako spowiedź – w sposób bardzo
szczery i bez pozerstwa4.
Początkowo film miał zresztą nosić tytuł Spowiedź, potem Tarkowski pracował nad scenariuszem, który nazwał Biały, biały
dzień. Miał to być film, „który mógłby wyrazić, czym jest dzieciństwo dla każdego człowieka”5. Ostatecznie projekt ten postanawia zatytułować zupełnie inaczej – Zwierciadło. Nigdy nie
ukrywał, że był to film autobiograficzny, a autentyczność wielu wydarzeń, które stały się filmowymi epizodami, potwierdziła siostra Andrieja – Marina Tarkowska6. Specjalnie na potrzeby
filmu odtworzono z zachowanej fotografii z 1938 roku identyczny dom jak ten, w którym rodzina Tarkowskich spędzała
letnie wakacje, tzw. dom Gorczakowów, w chutorze w pobliżu wsi Ignatijewo. Dodatkowo Tarkowski zaangażował swoją
rodzinę w głównych rolach, pojawiają się w nim m.in.: matka
Maria Iwanowna Wiszniakowa, druga żona twórcy – Łarisa Tarkowska, syn Andriej Andriejewicz, co wzmocniło autobiograficzne wątki przywoływane w filmie.
Zwierciadło jest nie tylko kreacją filmową, ale dramatyczną
próbą rozliczenia się z własną przeszłością. Tytuł sugeruje specyficzną analogiczność tych dwóch sytuacji: kontemplacyjnego patrzenia w lustro i refleksji wywołanej wspomnieniami,
które mają walor poznawczy, ale wiążą się też zawsze z pewnego rodzaju ryzykiem traumatycznego doświadczenia.
Kontemplowanie własnego wizerunki to docieranie do własnych ograniczeń, patrzenie na niszczące działanie czasu,
poznawanie bolesnych lub niepokojących prawd, przed
którymi podmiot się broni – to przyglądanie się rzeczywistości biologicznej i śmiertelnej7.

>> 4 G. Władimow, List Andrieja Tarkowskiego, „Kwartalnik Filmowy” 1995, nr
9-10, s. 290.
>> 5 A. Tarkowski, Kompleks Tołstoja. Myśli o życiu, sztuce i filmie, przeł. S. Kuśmierczyk, Warszawa 1989, s. 239.
>> 6 M. Tarkowska, Okruchy zwierciadła, „Kwartalnik Filmowy” 1995, nr 9-10,
s. 17-50.
>> 7 S. Melchior-Bonnet, Narzędzie magii. Historia luster i zwierciadeł, Warszawa 2007, s. 229.

Chwila spoglądania w lustro stwarza sytuację, w której podświadomie mogą zostać uruchomione procesy poznawcze
i emocjonalne – między innymi także podróż po odległych
i całkiem bliskich wydarzeniach z przeszłości, te wyparte, całkiem zapomniane i zupełnie świeże, przez niedopatrzenie wyrzucone chwilowo z pamięci. Na początku eksperymentu trudno jednak przewidzieć to, co ujawni zwierciadło i jak bolesne
będzie do doświadczenie.
Przypomnienie przywraca to, co zapomniane. Mając świat
bezpośrednio przed sobą zapominamy o jego tajemniczym charakterze. Codzienny kontakt z nim osłabia pamięć.
Pośrednictwo lustra ożywia to. Świat staje się (na powrót)
widmowy, tajemniczo duchowy. „Niematerialny” w tym
znaczeniu, że odbiera materii (jej wartości użytkowej) oczywistość8.
Być może więc dzięki takiemu zderzeniu materii wspomnieniowej i lustrzanej świat Zwierciadła jest dla widza miejscami
tak bardzo nieczytelny, zatarty i trudny do przyjęcia? Może to
swoista prowokacja – każdy w lustrze dostrzec może nieco odmienne światła? Niejasne wizje przeszłości ukazywane są właśnie jako odbite w lustrze i w konsekwencji przejmują wszystkie właściwości owego lustrzanego odbicia – „świata na opak”.
Lustrzany świat na opak
Obejrzałem Pański film Zwierciadło – pisze inżynier instruktor z Leningradu. – Obejrzałem do końca, choć już po trzydziestu minutach rozbolała mnie głowa z powodu dużego
wysiłku włożonego w próbę zgłębienia obrazu i zrozumienia czegokolwiek, powiązania ze sobą pojawiających się
osób, wydarzeń i wspomnień.
Nam, biednym widzom, zdarza się oglądać różne filmy:
dobre, złe, bardzo złe, zwyczajne i niezwykle oryginalne.
Każdy można zrozumieć, można zachwycić się nim lub odrzucić. Cóż jednak można począć z Pańskim?!...9
Wśród pierwszych widzów filmu Tarkowskiego przeważały
odczucia podobne do tych, którymi podzielił się z reżyserem
cytowany inżynier. Narzekano przede wszystkim na to, że film

>> 8 W. Hilsbecher, Lustro i horyzont. Dialog o planowanym eseju, [w:] Tragizm, absurd i paradoks, przeł. S. Błaut, Warszawa 1972, s. 192.
>> 9 Cyt. za: A. Tarkowski, Czas utrwalony, przeł. S. Kuśmierczyk, Warszawa
2007, s. 6.
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jest niezrozumiały. I rzeczywiście, trudno mówić w jego przypadku o spójnej fabule, która rozwijałaby się i zmierzała ku
oczekiwanemu, bądź zaskakującemu, końcowi. Poetyka dzieła znacznie odbiega od standardowych oczekiwań ugruntowanych w praktykach odbioru filmu, w tym także – wcześniejszych dzieł samego Tarkowskiego. Sceny są ze sobą powiązane
bardzo luźno – przeplatają się wątki z życia bohatera rozgrywające się w teraźniejszości, wspomnienia z dzieciństwa, ale również fragmenty kronik filmowych, które przedstawiają ewakuację dzieci hiszpańskich, przejście żołnierzy radzieckich przez
Siwasz czy wymachujących Małymi Czerwonymi Książeczkami
maoistów10. Dla każdego rodzaju scen Tarkowski – tylko generalnie, bo bardzo niekonsekwentnie – stosuje różnego rodzaju
taśmy: odcienie szarości, czarno-białą, w kolorze sepii, kolorową. Niekiedy ułatwiają one rozpoznanie i odbiór, ale przy bliższym oglądzie, właśnie przez swoją niekonsekwencję w użyciu,
zacierają oczywistość reguł gry Tarkowskiego i tym bardziej
przyczyniają się do budowania niejasnego, pozacieranego
w swoich konturach przesłania.
Być może jednak decyzja taka jest właśnie bardzo przemyślana: prowadzi do tego, że widz musi przyjąć, iż takie założenie przy ustalaniu kodu odbioru jest błędne, jako że próbuje narzucić myślenie w kategoriach logiki i przyczynowości
w kontekście „lustrzanej” wizji świata, która nie może charakteryzować się takimi właściwościami jako zasadami epistemologicznymi. Kłopot z odbiorem został już zdefiniowany
w sekwencji otwierającej – samo zdarzenie i tytułowe lustro
wskazują na to, że widz będzie uwikłany w poznawcze trudności, jakie były udziałem Alicji zwiedzającej świat „po drugiej
stronie lustra”:
[...] Choć bohaterka, jak antropolog w obcym świecie, dziwi
się temu, co ją spotyka, to przecież mieszkańcy nawiedzonej przez nią krainy traktują swoją rzeczywistość jako coś
zupełnie oczywistego. Jeżeli coś wprawia ich w zakłopotanie, czasem gniew, to jest to głupota bohaterki niemogącej
zrozumieć rzeczy najprostszych!11

>>

10

>>

11

M. Zalewski, „Zwierciadło”. Analiza warsztatowa, „Kino” 1980, nr 11, s. 41-

44.

P. Kowalski, Symbole i metafory zwierciadła. Dylematy poznania kultury,
[w:] Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów
i mistyfikacji, Kraków 2004, s. 35-36.

Świat Zwierciadła stanie się czytelniejszy tylko wtedy, gdy widz
odrzuci założenia, do których przyzwyczaił się w codziennym
życiu, gdyż ich nieprzystosowalność do zwierciadlanej wizji
wydaje się oczywista. Lustro
czyni z rzeczywistości obraz, fatamorganę. Przenosi ją
w ową nierealność, która przywraca jej utracony pierwotny
czar zagadki. Wchłania ją w swoją widmową bezprzestrzenną, duchową przestrzeń. [...] Przenosi odbity świat z powrotem w stan tajemnicy12.
W efekcie więc świat, do którego zajrzeć można przez taflę lustra, musi mieć szczególny status epistemologiczny, niepokojący dla patrzącego od strony rzeczywistości codziennej, podlegającej potędze siatki taksonomicznej:
Niematerialny, widmowy świat „uwięziony” w lustrze, odwrócony w stosunku do materialnej rzeczywistości, odarty
musi być z wszelkiej, tak charakterystycznej dla codziennego świata praktycznego doświadczenia, ontologicznej pewności i czasoprzestrzennej jednorodności, homogeniczności uporządkowanego kosmosu13.
Równoczesność prowadzenia kilku wątków, odległych od siebie czasowo, przestrzennie i tematycznie, przeplatanie ich
i urywanie w najmniej oczekiwanych momentach – stwarza
poczucie, że wizja, z którą mamy do czynienia, nie jest jednorodna i zamknięta, lecz nieuleczalnie fragmentaryczna i postrzępiona. Obraz wydaje się dopiero tworzyć, permanentnie
znajdując się in statu nascendi, jak w niepoddającej się dłużej
niż na chwilę strukturalizacji materii osobniczej pamięci. Powstaje więc diagnostycznie istotna sugestia: materię wspomnienia ogląda się nie w jednym lustrze, lecz w wielu, różnej
wielkości i kształtu, zwierciadlanych odłamkach stłuczonego
lustra. Poczucie zagubienia, wielotorowości, rozwidlających
się ścieżek interpretacji i niezrozumienia układa te odłamki
w pewnego rodzaju labirynt, z którym widzowie, zawsze patrzący tylko z zewnątrz, mierzą się, oglądając i próbując zrozumieć. Ale to przede wszystkim tamta przestrzeń – za lustrem
– przybiera postać labiryntu, przez który przechodzi reżyser
i bohater, gdy tworzą swoje sobowtórowe odbicia. Niezwykle
dramatycznie brzmi więc pytanie niegdyś postawione przez
Bergmana:

>>
>>

12
13

W. Hilsbecher, op. cit., s. 191.
P. Kowalski, Symbole i metafory zwierciadła., op. cit., s. 39.
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Zwierciadło roztrzaskało się, ale co przedstawiają odłamki?14

Zwierciadło jest filmową opowieścią o człowieku, który pomagając sobie odbiciem siebie w ułomkach lustrzanej wizji, wyrusza na poszukiwanie własnego „ja”, z wiarą – nie do końca potwierdzoną – że uda się odnaleźć takie zwierciadło, w którym
obraz zostanie ostatecznie scalony, a osobowość jednostki uratowana. W symbolicznym znaczeniu zwierciadło ma przecież
odbijać (ale w jakimś niepokojącym przesłaniu także zawierać
i więzić) duszę człowieka, z całym jej bagażem doświadczeń:
smutków, trosk, ale i ekstatycznych radości. Równocześnie stanie się ono zatem narzędziem samooglądu, a w konsekwencji
autorefleksji i samopoznania15. To samo doświadczanie własnej tożsamości możliwe jest również w labiryncie, kojarzonym z koncepcjami trudnych prób, które trzeba przebyć, aby
przejść do nowego świata lub nowego stanu: tak bywało metaforycznie i symbolicznie przedstawiane zarówno przez mity,
jak i w psychologicznych komentarzach16.
Tarkowski opowiada historię mężczyzny, który według własnego przeświadczenia „naprawdę” i „intensywnie” żył tylko w dzieciństwie. Uwięziony w nim, nie może zatem nadać
kształtu i sensu późniejszemu losowi. Tragicznym dopełnieniem opowieści może więc stać się jedynie bezsensowna
śmierć, której powody są zdecydowanie niejasne, a próby stawiania lekarskiej diagnozy enigmatyczne i pokrętne.
– Wszystko będzie zależało od niego.
– Czyżby angina miała takie następstwa?
– Po co tu angina?
– To jest typowy przypadek.
– Typowy?
– Wie pani, nagle umiera matka, żona, dziecko... Kilka dni
i człowieka nie ma, chociaż był całkiem zdrowy.
– Ale jemu nikt nie umarł.
– Są też takie rzeczy jak sumienie... pamięć...
– A co ma do tego pamięć? Myśli pani, że on jest czemuś
winny?
– Nie, to on tak myśli.
– Zostawcie mnie w spokoju.

>>
>>
>>

I. Bergman, Obrazy, przeł. T. Szczepański, Warszawa 1993, s. 42.
W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, s. 207.
16
P. Santarcangeli, Księga labiryntu, przeł. I. Bukowski, Warszawa 1982,
s. 135.
14

Scena przywołuje obraz metaforycznej śmierci, ale po to, żeby
zaraz zestawić go z jej lustrzanym odbiciem, które zawsze przecież też jest odwrotnością – metaforycznymi narodzinami –
sensem każdej labiryntowej wędrówki prowadzącej do odrodzenia, do Jungowskiej „indywiduacji”17, która wymaga takiego
dramatycznego regresu, znalezienia się w punkcie wyjścia,
w samym centrum labiryntu życia.
W jednym z finalnych epizodów młody mężczyzna pyta
kobietę: „Kogo chcesz, chłopca czy dziewczynkę?”. Niedługo potem widzimy, jak babcia prowadzi dwoje dzieci – swoich nienarodzonych wnuczków, o których poczęciu dopiero
co leżący w miękkiej, zielonej trawie rodzice rozmawiali. Chłopiec i dziewczynka, trzymając się pomarszczonych, naznaczonych czasem i ciężką pracą rąk starej kobiety, wychodzą z lasu,
a w tle wybrzmiewają frazy chóru z Pasji wg św. Jana Jana Sebastiana Bacha. To nie tylko wysmakowana muzyczna ilustracja: podstawę Pasji stanowi przecież relacja Jana z ostatnich
dni z życia Jezusa Chrystusa – od momentu jego pojmania
w Ogrójcu. W przekaz biblijny, rozpisany muzycznie na role
Ewangelisty, Chrystusa, postaci indywidualnych i zbiorowych,
wkomponowane zostały arie poszczególnych bohaterów zdarzeń. Relację św. Jana wzbogacają również chorały, funkcjonujące na prawach refleksyjnego komentarza. W przeciwieństwie
do osobistych w tonie arii, chorały przynoszą, jak w greckiej
tragedii, zdanie ogółu wiernych – gminy chrześcijańskiej. Wykorzystany w Zwierciadle chór wysławiający ofiarę Chrystusa-Zbawiciela podkreśla konieczność ofiary i śmierci dla ponownych narodzin, które bardzo często odbywały się dzięki
wędrówce przez labirynt właśnie, tak były opowiadane w mitach, a później przedstawiane metaforycznie.
Labirynt zakłada dwa cele: osiągnięcie centralnej komory, krypty tajemnic, a gdy się ją osiągnie, powinno się z niej
wyjść i powrócić do świata zewnętrznego, tzn. na nowo się
narodzić. Taka jest treść wszystkich religii zawierających element tajemnicy i wszystkich sekt, uważających wędrówkę
w labiryncie za niezbędny proces metamorfoz, z którego
wyłania się nowy człowiek18.
Inicjacje labiryntowe to nic innego jak dochodzenie do jedności – przejście labiryntu, pokonanie przeszkód uczynić mają

15

>>
>>

17
18

C.G. Jung, Symbol przemiany w mszy, przeł. R. Reszke, Warszawa 1992.
P. Santarcangeli, op. cit., s. 179.
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człowieka jednią, otwierając go na kolejne pokłady własnego
wnętrza. Jak pisał Campbell:
Transcendentować to przekraczać dualizmy, powrócić do
jedni, stać się kobietą i mężczyzną naraz19.
Obraz nienarodzonego jeszcze dziecka, które symbolizuje chłopiec i dziewczynka w kontekście wszystkich okruchów
zwierciadła Tarkowskiego, mógłby być zapowiedzią narodzin
filmowego rodzeństwa, a przez to, że jest ukazany w lustrzanym odbiciu, czyli odwrotnie, pojawia się dopiero na końcu;
ale może być przecież metaforą owej prajedności, albo scalenia własnej osobowości, do której powraca się albo dochodzi
dzięki próbie labiryntu, okupionej ofiarą i metamorfozą. Przejście przez labirynt, podobnie jak kontemplacja lustrzanego
odbicia, pobudzają do trudnej medytacji własnego losu. Wielokrotnie labiryntowi jako konstrukcji do pokonania, stanowiącej ścieżkę, drogę medytacji, przypisuje się też uzdrawiającą
moc20.
Aby poznać siebie, trzeba w pewien sposób siebie doświadczyć – odbyć się to może przez labiryntową podróż albo przez
kontemplację w zwierciadle.
W misteriach dionizyjskich pojawia się lustro, które ma być
znakiem zmiany dokonującej się w sytuacji wtajemniczanego: myst poznawał tajemnicę życia i śmierci. Zwierciadło
uzmysławiać miało przejście przez rytualną śmierć, która
jest niezbędnym etapem do odrodzenia się w innej, wyższej
postaci21.
Zwierciadła umieszczano też niekiedy w środku, w samym centrum labiryntu, dotarcie do którego było sednem wyprawy ku
samopoznaniu i zrozumienia tajemnicy bytu. Tam spotykamy
się z własnym odbiciem, ale samopoznanie jest też bardzo ryzykowne i bolesne, bo:
Ostateczna wiedza to znajomość samego siebie, zrozumienie własnego ja, rozważone we własnym sumieniu. Jest to
głęboka racja częstego znajdowania zwierciadła w głębi la-

>>

19
J. Campbell, Potęga mitu. �����������������������������������������
Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, przeł. I. Kania, Kraków 2007, s. 67.
>> 20 Labirynt w tym kontekście pojawia się w literaturze angielskojęzycznej,
wymienić można choćby takie pozycje jak: H.R. Sands, Walking The Healing
Labyrinth, Bertrams, 2005; H.R. Sands, The Healing Labyrinth: Finding Your Path
to Inner Peace, Barrons Education Series, 2001; J.M. West, Exploring the Labyrinth: A Guide for Healing and Spiritual Growth, Broadway Books, 2000.
>> 21 P. Kowalski, Kultura magiczna, op. cit., s. 287.

biryntu; tak więc człowiek, który długo błąkał się w gmatwaninach drogi, gdy osiągnął ostatecznie cel swych wędrówek, odkrywa, że ostateczna tajemnica jego poszukiwań,
deus absconditus, lub potwór, to on sam22.

Takie ryzyko podjął mitologiczny bohater, który kontemplował
swoje odbicie w lustrze wody – Narcyz. Najczęściej
w interpretacji mitu uważa się, że chłopiec umarł dlatego,
że poznawszy prawdę, zakochał się we własnym odbiciu
i nie mógł znieść niemożności połączenia się z kochanym
podmiotem. Francuscy badacze Françoise Frontisi-Ducroux
i Jean-Pierre Vernant w swojej pracy Dans l’oeil du miroir
zwracają uwagę, że interpretacja może być jednak zupełnie
inna23. Tak naprawdę Narcyz kocha tylko i wyłącznie obraz
powstały w jego wyobraźni – fantazmat ukochanego podmiotu
– a rozpoznanie w nim siebie samego staje się przyczyną
śmierci. Narcyz umiera, bo odgaduje i staje się świadomy,
że ostateczna wiedza, owo gnothi seauton, jest odkryciem
potwornym – kocha sam siebie, a niemożliwość przeżycia tego
uczucia i odkrycie, że tamto odbite ciało jest jego ciałem, są tak
rozpaczliwe, że chłopiec umiera. Gdy odkrywa, że miłość, która
ma stwarzać relację z innymi, jest samozwrotna, dowiaduje się
także, że nie można żyć w świecie, w którym niemożliwa jest
komunikacja, wyjście poza siebie:
Los Narcyza jawi się metaforą losów człowieka, który zwiedziony iluzją zapośredniczenia coraz bardziej pogrążą się
w labiryncie idealnych semiotycznych ekstensji, bezpowrotnie tracąc realny byt24.
Świat odbicia lustrzanego staje się paradoksalnie bardziej rzeczywisty niż sama rzeczywistość. Gdy zaczyna się mu nadmiernie ufać, wierzyć weń, konsekwencją może być odkrycie, że na
dnie lustra może czaić się śmierć – „ostrzega mnie ona przed
ucieczką w marzenie”25.
W Zwierciadle również odnajdziemy scenę bezpośredniej
kontemplacji odbicia lustrzanego, gdy mały chłopiec – mały
Tarkowski? – czekając na matkę, odwiedzającą kobietę, której chce sprzedać turkusowe kolczyki, zostawiony sam sobie
w ciemnej izbie chaty, w ciszy i mdłym świetle lampy naftowej,

>>
>>
>>
>>
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23
24
25

P. Santarcangeli, op. cit., s. 210.
F. Frontisi-Ducroux, J.-P. Vernant, Dans l’oeil du miroir, Paris 1997.
T. Sikora, op. cit., s. 197.
W. Hilsbecher, op. cit., s. 200.
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dostrzega swoje odbicie w owalnym lustrze. Przy pierwszym
zetknięciu ze zwierciadłem chłopiec jakby od niechcenia poprawia sobie tylko włosy i bezwiednie ucieka wzrokiem od lustra, ale kolejny kontakt nosi już znamiona medytacji własnego
odbicia. Siedząc bokiem do szklanej tafli, jakby wyczuwa obecność „tego drugiego”, powoli odwraca głowę, by przez dłuższą
chwilę nie móc już oderwać wzroku od widzianej tam twarzy,
i jakby zahipnotyzowany drąży korytarze własnej duszy, wpatrując się w zwierciadlany obraz.
Prawdopodobnie momenty takie urzekały i fascynowały samego Tarkowskiego. Nie tylko tworzył z nich materię wykorzystywaną w filmach. Były jego udziałem w prywatnym życiu. Na
fotografii wykonanej w dniu jego urodzin w Moskwie w 1948
roku zobaczyć można młodego Tarkowskiego z kotem na ręku
patrzącego w zwierciadło. Niepokojący efekt zostaje wywołany przez skadrowanie zdjęcia w ten sposób, że w obiektyw
patrzy chłopiec z lustra, a nie ten z pierwszego planu zdjęcia.
Odbicie wydaje się zatem prawdziwsze i to ono jest właściwie
celem sfotografowania, nie podmiot będący źródłem lustrzanego odbicia.
Spotkanie wzroku chłopca ze zwierciadła i spojrzenia
widza – oglądającego – wywołuje wrażenie, jakby ktoś
przyłapał patrzącego na gorącym uczynku podglądania.
Pomysł filmu Tarkowskiego stawia odbiorcę w analogicznej
sytuacji – jest świadkiem odbijania się w zwierciadle człowieka
poszukującego tożsamości. Podglądamy te doświadczenia,
sami nie będąc widzianymi. Przypomina to osiemnastowieczny
mechanizm „odrysowywania cieni”. Na jednej z rycin tamtego
czasu, zamieszczonej w książce J.C. Lavatera, widzimy scenę,
na której siedzący na krześle człowiek oświetlany jest z jednej
strony światłem świecy, a z drugiej, na przygotowanym do
tego specjalnym ekranie, na podstawie rzucanego cienia
odrysowywany jest kontur jego twarzy26. Sam Lavater pisał
w Essays on Physiognomy, że nie sama ludzka twarz, ale
właśnie jej cień jest odzwierciedleniem duszy, zatem uzyskany
w opisanym eksperymencie obraz możemy poddać analizie
i dzięki niej odczytać tajemnicę ludzkiej duszy (charakteru?).
Zamiast swoistej werbalizacji i narracyjnej prezentacji
ludzkiej duszy, z jaką mamy do czynienia w sytuacji spowiedzi

>>

V.I. Stoichita, Krótka historia cienia, przeł. P. Nowakowski, Kraków 2001,
s. 149-154.

w konfesjonale, tu stykamy się z ekstensją wewnętrznego „ja”
na zewnątrz ciała za pomocą cienia. Spowiedź – pierwotny
zresztą tytuł filmu Tarkowskiego – jest więc pewnego rodzaju
projekcją reżysera do materiału filmowego, widz ogląda
przecież nie jego samego, ale jego odbicie, utożsamiane
wielokrotnie z cieniem. Film-spowiedź pozwala uczestniczyć
w podglądaniu tej drugiej, odbitej rzeczywistości. Ta
„hipostaza” wewnętrznej rzeczywistości pozwala w nią wierzyć.
Tajemnica symetrii prowadzi do wiary, że poza nim istnieje przeciwieństwo niewidzialne i lepsze od naszej codziennej rzeczywistości; marzenie o przejściu na drugą stronę lustra odpowiada potrzebie odrodzenia się na drugim brzegu,
każe błyskać fascynującej nadziei pogodzenia wewnętrznego z zewnętrznym i możliwości życia ostatecznie po stronie
ułudy, wyobraźni, w świecie oswobodzonym od brzemienia
rzeczywistości i nacisku poczucia winy. Tą drugą stroną rządzi inna logika, [...] logika snu i pragnień27.
Brak logiki zdarzeń, relacji przyczynowych i ciągłości czasu pojmowanych w kategoriach codziennego doświadczenia to cechy, które w kontekście Zwierciadła były już podkreślane. Faktycznie, epizody powiązane są ze sobą bardziej na zasadzie
poetyki sennego marzenia i przypominają wizję śpiącego człowieka, który odcinając się od zewnętrznego, widzialnego świata, przenosi swoją świadomość w inny – jakby odwrócony –
system. Tam zarówno przestrzeń, jak i czas zyskują nową miarę,
a zdarzenia układają się w inną od potocznej opowieść. Człowiek śpiący znajduje się na granicy snu i jawy, szerzej – życia
i śmierci. Spoglądający w lustro zaś również uczestniczy w sytuacji granicznej, gdzie zwierciadło wyznacza linię demarkacyjną między dwoma światami.
W dyskursie psychoanalitycznym zwraca się uwagę, że temat symboliki lustra często pojawia się w snach. Charles Feigelson wyciągnął wniosek, że
[...] na poziomie emocjonalnym najczęstszym motywem pojawiającym się w związku z obrazem lustra w marzeniach
sennych jest poprzedzające go doświadczenie straty lub separacji. W ich wyniku dochodzi do przeniesienia centrum
uwagi na podmiot, co wyraża się jako zwiększone zaintere-

26
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S. Melchior-Bonnet, op. cit., s. 240.
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sowanie własnym ciałem lub wydarzeniami zachodzącymi
w psychice28.

Wyznanie samego Tarkowskiego, że Zwierciadło jest autobiograficznym filmem-spowiedzią uprawnia do poczynienia obserwacji, że być może obsesyjnie pojawiające się w jego filmie różnorodne motywy luster mogą brać początek właśnie
w doświadczeniach straty: przedwczesne opuszczenie rodziny
przez ojca, ale także rozwód z żoną. Sama relacja z matką jest
też dość zagadkowa. Wielokrotnie w filmie podkreślane jest
w różnych rozmowach poczucie winy, które bohater żywi wobec matki, jednak nieznana jest jego przyczyna. Żona filmowego bohatera mówi:
Czego chcesz od matki? Jakich stosunków? Relacje, które miałeś w dzieciństwie, były niemożliwe. Ni to, ni owo. To,
co mówisz o jakimś poczuciu winy, wobec niej... że ona życie dla was poświęciła, nie możesz od tego się uwolnić. I ja
nie jestem ci potrzebna. Ty powinieneś znów być dzieckiem,
żeby mogła cię nosić na rękach i ochraniać.
W opiniach psychologów próba odnalezienia własnej tożsamości i zaburzone relacje z matką najczęściej mają podłoże w zdarzeniach z dzieciństwa. Według Donalda Winnicotta
to właśnie w pierwszych miesiącach życia dziecka dochodzi
do katoptrycznego odniesienia twarzy dziecka w twarzy matki. Psycholog zakłada, że głównym obiektem, który postrzega
dziecko w niemowlęctwie, nie jest pierś matki, ale jej twarz.
Co jednak widzi dziecko, gdy patrzy na twarz matki? Proponuję, aby uznać, że tym, co widzi ono zazwyczaj, jest ono
samo. Innymi słowy, matka patrzy na dziecko i to, jak ona
wygląda, odnosi się do tego, co widzi29.
Ale twarz matki może uparcie wyrażać jedynie jej własne odczucia i emocje. Jeśli dzieje się tak przez dłuższy czas – jak
w przypadku filmowej matki (i realnej matki Tarkowskiego) –
kobiety pozostawionej z dwójką małych dzieci, borykającej
się z kłopotami emocjonalnymi i finansowymi – konsekwencje dla rozwoju dziecka mogą być znaczące. Dziecko pozostaje
bowiem w stanie bez odzwierciedlenia i „widzi w twarzy matki jedynie jej sztywne mechanizmy obronne”30. To odciska się
na jego późniejszym życiu, gdzie apercepcja – proces postrze-

>> 28T. Sikora, op. cit., s. 267.
>> 29Ibidem, s. 257.
>> 30Ibidem.

gania samego siebie, świadomość samego siebie – ustępuje
miejsca percepcji. Stworzenie zwierciadlanego obrazu samego
siebie, realizowanego w autobiograficznym filmie, może być
zatem postrzegane jako próba odwrócenia konsekwencji wynikających z trudności napotkanych w dzieciństwie.
Proponowany w rozmowie filmowych bohaterów „powrót
do dzieciństwa”, o którym mówi żona, łączy w sobie motywy
lustra i elementy wspomnianych wcześniej inicjacji:
Stoimy przed lustrem i odczuwamy – poza wszelką powierzchowną próżnością – nienasycone pragnienie utożsamienia się ze sobą. Szukamy bezpieczeństwa w nas samych;
szukamy bezpieczeństwa w ogóle. Szukamy czegoś, czego
nie ma w bycie. Szukamy – poprzez pytającą o pochodzenie
medytację – bezpieczeństwa w początku niebytu. Szukamy
w przepaściach lustra niebytu sprzed urodzenia31.
Lustrzana kraina zza lustra ma silne semantyczne powiązania
z przestrzenią sprzed urodzenia, ale również, a może tym samym – z krainą śmierci. Już sama jego właściwość – odwrócenie – sprawia, że jest odwzorowaniem „Tamtego świata”32.
Lustro, w kulturze magicznej posiadające właściwości mediacyjne, może otworzyć drogę, by wejść do tego drugiego świata, przypominającego jakiś nie zawsze rozpoznawalny pierwowzór. W tym znaczeniu zwierciadło pełni podobną funkcję, jak
prawosławna ikona:
Ikona przypomina tedy jakiś prawzór w ten sposób, że pobudza świadomość do duchowego widzenia go. [...] Podczas modlitewnej ekstazy ikony bywały często dla ascetów
nie tylko oknami, przez które oglądali przedstawione na
nich postacie, lecz również drzwiami, przez które postacie
te wchodziły w świat doczesny. Właśnie z ikon najczęściej
zstępowali święci, gdy objawiali się modlącym33.
Ikona jak lustro sugeruje istnienie jakiegoś drugiego świata,
ale oczywiście kraina lustrzana nie ma oczywistego wymiaru
sakralnego, choć w myśli archaicznej przysługiwał jej walor reprezentowania ambiwalentnego sacrum. Mimo to przypomina, przedstawia jakiś pierwowzór przestrzeni niebytu. Lustro

>> 31W. Hilsbecher, op. cit., s. 205.
>> 32P. Kowalski, Kultura magiczna, op. cit., s. 287.
>> 33P. Florenski, Ikonostas, [w:] Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, War-

szawa 1984, s. 128.
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pokazuje ten inny świat po medytacji, kontemplacji, a ikona –
przy modlitwie.
Objawiony charakter ikon we właściwym tego słowa znaczeniu ukazuje wypływające z ikon objawienia – znaki łaski
za jej pośrednictwem dawane. Uzdrowienie duszy dzięki zetknięciu się za pośrednictwem ikony ze światem nadprzyrodzonym jest pierwszym i najbardziej potrzebnym objawieniem cudownej pomocy34.
Ikona zyskuje zatem te same właściwości co zwierciadło i labirynt – moc uzdrawiającą wynikającą z zetknięcia z inną, pozacodzienną przestrzenią i możliwość wglądu w nią. Z labiryntem łączy ją jeszcze element konstrukcyjny – oba artefakty, aby
były funkcjonalne w proponowanym znaczeniu, muszą mieć
odpowiednią kompozycję i strukturę. Bardzo rygorystyczne instrukcje kierują zarówno malującymi ikony, jak i tworzącymi labirynty. Zadaniem stykającego się z nimi człowieka jest rozpoznanie i ogarnięcie konstrukcji jednych czy drugich, co dopiero
może uruchomić siłę uzdrawiania duszy, przez zajrzenie za ich
pośrednictwem do świata niewidzialnego i w istocie niewyobrażalnego i niewyrażalnego, tej nieokreślonej rzeczywistości
sacrum, tego, co transgresyjne, a uaktywni się też w kontekście
zwierciadła.
Jak pisze Hilsbecher, lustra mają coś „z czaru wód płodowych”:
Choćby lustro wchłonęło nie wiem ile świata i ruchu: przeobraża je w ponadczasowe marzenie. W coś jakby po śmierci albo przed urodzeniem35.
Zwierciadło przesycone jest także symboliką wody, której obecność zdaje się natrętna i permanentna. W jednej ze scen filmu
widzimy wodę zamkniętą w ogromnych, szklanych dzbanach,
a w jednym z nich zatopiony jest mechanizm zegara. Czyżby
więc symbolizowało to zatrzymanie czasu w jakimś pierwotnym stanie – może wód płodowych właśnie, albo w krainie
śmierci?36 Innym bardzo sugestywnym obrazem są zalewające mieszkanie strugi płynącej od sufitu wody i nasiąkanie nią
wszystkich ścian, sprzętów, przedmiotów znajdujących się
w owej domowej przestrzeni. Lustrzane odbicie zatapia się

>> 34Ibidem, s. 129.
>> 35W. Hilsbecher, op. cit., s. 198.
>> 36W chwili śmierci zatrzymuje się przecież zegary znajdujące się w domu,

bo też upływający czas musi być czymś najgłębiej niestosownym tam, gdzie
nie ma już życia.

w wizji szalejących, ale ostatecznie przynoszących „śmiertelny”
(?) spokój wód. Woda jest też nieodłącznym symbolem matki.
Pochylona nad wielką balią z wodą, moczy w niej swoje długie włosy, a mąż polewa jej kark i głowę kolejnymi porcjami
krystalicznej wody. Ubrana tylko w białą, zwiewną koszulę do
kolan, przypominająca nieziemską istotę, odrzuca swoje cieknące włosy i tak przechadza się w zalewanym wodą mieszkaniu, by spojrzeć w zmatowiałe lustro i ujrzeć tam starą kobietę
– z przyszłości, przeszłości?
Matka, jak wiele postaci w filmie Tarkowskiego, skoro odbita w zwierciadle, zostaje podwojona. Widzimy ją jako młodą
kobietę, ale także jako babcię swoich wnuków i matkę swego
syna. Konstrukcje sobowtórowe stają się zasadą Tarkowskiego.
Jedna aktorka gra zarówno matkę, jak i żonę Aleksieja, alter ego
Andrieja. Podobnie jest z postaciami narratora w wieku chłopięcym i jego syna, którzy w filmie mają twarz jednego chłopca. Zwierciadlane odbicia tworzą też Tarkowski-reżyser i jego
ojciec-poeta, którego wiersze wykorzystane zostały w filmie.
W Zwierciadle pojawiający się uporczywie podwojeni bohaterowie mogą ujawniać kompleks sobowtóra, który towarzyszy
wielu twórcom. Analizował go jeden z uczniów Freuda – Otto
Rank – m.in. w utworach J.Ch. Andersena, E.A. Poe, O. Wilde’a
czy F. Dostojewskiego. Ich dzieła mają pewne cechy wspólne:
Zawsze mowa w nich jest o postaci, która w najdrobniejszych szczegółach imienia, głosu, ubrania itd. jest doskonale
wierną kopią, obrazem „ukradzionym z lustra”, idealnie podobnym do głównego bohatera – najczęściej ukazującym
mu się właśnie w lustrze37.
Rank opracował zespół cech patologicznych charakteru twórców zafascynowanych sobowtórem, wymieniając tam między
innymi zaburzone relacje z rodzicami, niezdolność do oddania uczuciowego, nieufność, ostro zarysowany dualizm. Oczywiście zbyt ryzykowne byłoby mówienie o istnieniu kompleksu sobowtóra w twórczości Tarkowskiego, ale Zwierciadło nosi
pewne jego zarysy.
Zwierciadło jest filmem, który rozpoczyna w twórczości Tarkowskiego etap artysty-myśliciela i zamyka też etap poprzedni. Być może stanowi więc tę symboliczną próbę labiryntu, jaką
jest przecież całe nasze życie; jest zarówno wglądem w głębię
własnego „ja” dzięki zapośredniczeniu w lustrzanym odbiciu,

>> 37T. Sikora, op. cit., s. 224.
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jak i podjętą inicjacją, prowadzącą do metamorfozy mężczyzny, artysty, człowieka w ogóle. Twórca wykorzystuje mediacyjne właściwości lustra, by zajrzeć w swoją przeszłość, by przywrócić stany mające „czar wód płodowych”, ale też by rozliczyć
się z tym, co będzie – spotkać oko w oko to, co czai się po drugiej stronie lustra – tajemnicę, zagadkę, Śmierć. Zwierciadlaną
próbę labiryntu przechodzi z powodzeniem, by móc później
wspomnieć słowami ojcowskiego wiersza, którego tytuł miał
być pierwszym tytułem autobiograficznego filmu syna:
Nigdy nie byłem bardziej
szczęśliwy niż tego dnia.
Nigdy nie byłem bardziej
szczęśliwy niż tego dnia.
Powrócić tam niepodobna
I opowiedzieć nie sposób,
Jakiej błogości pełen
Był ten biały dzień38.

Abstract
Małgorzata Czapiga, In the maze of mirrors. Comments on Andrei Tarkovsky’s Mirror
The article is an attempt to analyse Andrei Tarkovsky’s movie
Mirror (1975). A metaphor of a mirror was crucial for the author
in the interpretation of that image. She outlined various contexts (cultural, anthropological, psychoanalytical), carried by
the symbolism of a mirror which let her to exhibit many possible layers of interpretation of that work. Starting with metatextual threads (the movie would be a reflection of a real life),
by combining metaphor of a mirror and symbolism of a maze
(in this regard, Tarkovsky’s movie would be a ramble in search
of the “self”), up to psychoanalytical theories, imposing author’s attempt to create a reflection of himself, realized in autobiographic movie.

>> 38Arsjenij Tarkowski, Biały dzień, przeł. W. Woroszyński, cyt. za: „Kwartalnik
Filmowy” 1995, nr 9-10, s. 54.
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LIZAKI Z OCZU TRUPA
– czyli krótka historia fenomenu gore
Łukasz Śmigiel / Bartosz Czartoryski

Strach mógłby napędzać świat,
gdyby tylko dobrze naoliwić tryby.
Clive Barker

Gore i splatter to pojęcia szerokie i każde z popkulturowych
mediów będzie pod tymi terminami ukrywało coś zupełnie
odmiennego. Trudno też mówić o punkcie granicznym, o momencie narodzin estetyki gore, bo taka data zwyczajnie nie istnieje. Wydaje się, że w kinie gore zamanifestowało się najmocniej, choć przyjęte zostało z otwartymi ramionami zarówno
przez film, jak i literaturę, komiks, gry komputerowe, a nawet,
w mniejszym stopniu, teatr. Ta wulgarna estetyka szoku i sensacji, ukierunkowywana coraz częściej na szeroki krąg odbiorców, wciąż ewoluuje i coraz bardziej zdumiewa widzów, którzy
nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z torture porn, slasherami czy splatterpunkiem. Słysząc słowo gore, najczęściej myślimy
o morzu krwi, które zalewa ekran naszego telewizora. Samo realistyczne, bezkompromisowe podejście do przemocy fizycznej nie wystarczy jednak, aby dane dzieło określić mianem
produktu z etykietką gore, potrzebny jest jeszcze określony
kontekst dla naszych rozważań.
Złego początki
Rok 1916. W jednej ze scen filmu Nietolerancja D.W. Griffitha widzowie obserwują, jak włócznia powoli przebija brzuch
umierającego wojownika, a z powiększającej się, poszarpanej
rany wypływają okrwawione wnętrzności. Kilka wyjątkowo
brutalnie pokazanych scen przemocy, które znalazły się w tym
obrazie (także dwie dekapitacje), przejdzie do historii kina. Dla
reżysera ukazanie przemocy w ten właśnie, odarty z suspensu,
dosłowny sposób było jedynie artystycznym chwytem. Nietolerancja miała pokazać ludzkie ograniczenie oraz skłonność do
okrucieństwa i stać się odpowiedzią na zarzuty pod adresem
reżysera, który w swoim poprzednim filmie, Narodziny narodu,
rzekomo pochwalał rasizm.

Nie tylko Griffith pokazywał w tamtym czasie ludzkie
okrucieństwo. Kilka lat wcześniej w Paryżu ogromną
popularnością cieszyły się krwawe sztuki wystawiane
w Le Théâtre du Grand-Guignol. W jednej z nich przedstawiano
operację na otwartej czaszce, w innej wydłubywanie oczu czy
wreszcie szokujące sceny mordowania dzieci. Przedstawienia
przyciągają swoim rozmachem paryską burżuazję i polityków.
Grand Guignol specjalizował się w wielu gatunkach, jednak
do dziś pamięta się jedynie zaangażowanie ekipy w krwawy
horror. Jednego wieczoru wystawiano kilka sztuk, przeważnie
jednoaktówek. Najczęściej przedstawienia pełne grozy
przeplatano komediami, co podkreślało groteskowość
spektaklu i wzmacniało efekt szoku na zasadzie kontrastu.
Sztuki w Grand Guignol zajmowały się zazwyczaj szeroko
pojmowanym tematem choroby psychicznej, która była
impulsem dla irracjonalnych działań mordercy lub oprawcy.
Pozbawiając czarny charakter logicznego motywu zbrodni,
odcinając się od wszelakich implikacji przyczynowoskutkowych, spektakl w Grand Guignol mógł skupić się
na eksploracji estetyki gore. Naturalistyczną wizualizację
przemocy osiągano za pomocą iście cyrkowych trików,
a sam teatr stał się świątynią bezkompromisowej celebracji
bestialstwa kontemplowanego przez dystyngowane damy
i bogatych dandysów.
Sale kinowe spływają krwią
Zarówno wspomniane sztuki teatralne, jak i film Griffitha, a także współczesnego mu Cecila B. DeMille’a pokazują, jak bardzo ludzie potrafią być okrutni i bezwzględni wobec samych
siebie. Być może w latach dwudziestych i trzydziestych gore
miał szansę rozwinąć się w pełnoprawny gatunek sztuki, ale
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po pierwszej i drugiej wojnie światowej dosłowna przemoc na
jakiś czas znika z kina i teatru. Ludzie mają na tyle często do
czynienia z rzeczywistą grozą, że ta filmowa przestaje być im
potrzebna. Horror na szczęście nie umiera, a jedynie przechodzi do podziemia. W nowych obrazach grozy okrucieństw na
człowieku nie dokonuje już inny człowiek. Robią to za niego
substytuty złych ludzi, awatary mrocznych stron naszej duszy
– wilkołak, wampir i mumia, stworzone w studiu słynnej wytwórni Hammer Film Productions.
Angielskie filmy grozy ze studia Hammer łączyły w sobie
multikulturowe tradycje. Oparte na rodzimej literaturze grozy,
czerpały jednocześnie z francuskiego Grand Guignol, jak i amerykańskich filmów o potworach, produkowanych dwie dekady
wcześniej przez studio Universal. Hammer poszedł krok dalej
niż dotychczasowi twórcy horrorów. Dzieła Brytyjczyków charakteryzują się specyficznymi dekoracjami nawiązującymi do
powieści gotyckich i specyficzną paletą kolorów. Rezygnowały
z subtelności swoich literackich i filmowych poprzedników na
rzecz dosłownej brutalności. W Wielkiej Brytanii krytyka przyjęła filmy Hammera z mieszanymi uczuciami, oskarżając ich twórców o niepotrzebne epatowanie bestialstwem i sadyzmem, nie
zwracając uwagi na drzemiący w nich potencjał. Zwycięski,
mimo wszystko, pochód Hammer Films okazał się inspiracją
dla innej wytwórni – amerykańskiego AIP (American International Productions). Tak narodził się cały cykl adaptacji opowia-

dań Edgara Allana Poe. AIP nie poszło
jednak w stronę gore i próżno w ich filmach szukać scen operacji na otwartym
mózgu (Hammerowski Frankenstein and
the Monster from Hell [Frankenstein i potwór z piekła rodem]) czy palonego słońcem wampirzego ciała (Horror of Dracula [Horror Drakuli]).
W kinie głównego nurtu gore zarysował się wyraźnie dopiero po roku 1967,
kiedy to zniesiono w Stanach Zjednoczonych Kodeks Haysa. Wprowadzony w latach trzydziestych, regulował
on między innymi poziom natężenia
przemocy, której filmowcy mogli się
na ekranie dopuścić (oraz jej wydźwięk
moralny), jeśli ich filmy miały trafić do szerokiej dystrybucji.
Przykłady ograniczeń nałożonych na reżyserów i scenarzystów
można mnożyć bez końca – ważny jest jednak fakt, że przez
ponad trzy dekady amerykańskie kino spętane było sztywnymi zakazami purytanizmu. Prawdopodobnie dlatego raczkujący nurt gore wciąż rozwijał się lepiej w Wielkiej Brytanii, gdzie
wytwórnia Hammer Films zaszokowała tłumy filmem Curse of
Frankenstein (Klątwa Frankensteina) w 1957 roku. W USA gore
miało dopiero za jakiś czas trafić do kin samochodowych i co
za tym idzie – do masowego odbiorcy. Powoli stawało się więc
jasne, że to, co wcześniej było jedynie krwawym motywem pojawiającym się w kinach po obu stronach Atlantyku, wkrótce
stanie się odrębnym gatunkiem.
Za garść drobniaków
Gore nie zrodziło się jednak jedynie w chorych umysłach
twórców teatralnych i filmowych. Do jego powstania przyczyniła się także fala tanich wydawnictw grozy spod znaku penny
dreadfuls (strachy za grosik), które powstały w odpowiedzi na
wczesną powieść wiktoriańską. Jako tańsza alternatywa przeznaczona dla nastoletnich czytelników, literatura groszowa
zdobyła niesamowitą popularność, poruszając tematy sensacyjne, z pogranicza skandalu i plotki. Prócz historii o awanturnikach aspirujących do miana romantycznych opowieści
przygodowych za pośrednictwem penny dreadfuls czytelnicy
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poznali demonicznego golibrodę Sweeneya Todda i wampira Varneya, postaci niezwykle istotne dla dzisiejszej popkultury, wykorzystywane chociażby przez twórców takich jak
Tim Burton czy Kim Newman. Wśród skróconych przedruków
słynnych powieści na okładkach znalazły się między innymi
nazwiska: Ann Radcliffe (Udolpho), Matthew Gregory Lewisa
(Mnich) czy Horace’a Walpole’a (Zamczysko w Otranto). W dobie popularności subtelnej grozy gotycyzmu trudno mówić
o gore, lecz dzieła takie jak Wampir Varney niezaprzeczalnie
oddziaływały na wyobraźnię dziewiętnastowiecznego czytelnika, epatując niespotykanym w owych czasach okrucieństwem.
Penny dreadfuls nie można nazwać symptomem czysto europejskim, za oceanem ich odpowiednikiem były dime novels
(powieści za dychę), które po czasie, w początkach dwudziestego wieku, przekształciły się w magazyny skupiające literatów
z różnych kręgów. Wśród nich znaleźli się Howard Philips Lovecraft, Robert E. Howard, Clark Ashton Smith. Ramię w ramię
z magazynami takimi jak „Weird Tales” szły komiksy grozy, które przecierały szlaki dla wydawnictwa EC Comics, powstałego w roku 1944 i kontynuującego swoją działalność przez kolejną dekadę. To właśnie pod skrzydłami EC Comics narodziły
się słynne Opowieści z krypty – komiks, który dał początek bezkompromisowemu horrorowi w obrazkach.
Świeża krew
Teatr Grand Guignol zostaje ostatecznie zamknięty w 1960
roku. Nikt już nie chce oglądać jego krwawych przedstawień.
Jeden z jego reżyserów, Charles Nonon, powiedział w wywiadzie, że: „przed wojną ludzie byli przekonani, iż to, co dzieje się na scenie, jest nierealne. Teraz jednak wiemy, że takie
rzeczy, a nawet jeszcze gorsze mogą zaistnieć w prawdziwym
życiu”1.
Artystyczne epatowanie widza dosłownymi scenami przemocy schodzi więc do podziemia. W poważniejszych produkcjach, które ponownie straszyły publiczność, takich jak Psychoza Alfreda Hitchcocka, groza budowana była na zasadzie
suspensu i niedomówień. „Nie było sensu pokazywać na dużym ekranie krwi i flaków, skoro wszyscy potrafią je sobie do-

>>

C. McCullers, Outdone by Reality, „Time Magazine” 1962, nr 30, http://
www.grandguignol.com/time1962.htm.
1

skonale wyobrazić” – mówił reżyser2. W ten sposób gore staje
się jeszcze bardziej brudne i zakazane. Kolejne obrazy produkowane są za małe pieniądze, w oparciu o fatalne scenariusze,
z udziałem tanich aktorów i przy zastosowaniu kiepskich efektów specjalnych. Przemoc, znak firmowy gore, staje się jeszcze
bardziej odpychająca, a zarazem jeszcze bliższa rzeczywistości.
Do czego potrzebny jest nam gore?
Oczywiście do tego samego, do czego potrzebne są nam inne
podgatunki horroru. „Strach – to, co odbieramy w chwili jego
działania, jak i sam proces zachodzący w mózgu, jest bardzo
podobny do stanu podniecenia i tak jak ono stanowi ważny
bodziec wpływający na poprawny rozwój organizmu”3. Chodzi
o to, aby przeżyć dreszczyk emocji i podskoczyć w kinie na fotelu. Odwrócić wzrok od sceny takiej jak w filmie Inwazja porywaczy ciał, kiedy to „Donald Sutherland miażdży grabiami
twarz kosmity, która pęka niczym zgniły owoc i wokół rozpryskuje się najbardziej realistyczna fontanna krwi, jaką przez długi czas można było zobaczyć w kinie”4. Aby zamknąć oczy podczas sceny przecinania obcęgami ścięgien Achillesa jednego
z bohaterów francuskiego horroru Frontière(s), którego wejście
na ekrany polskich kin zostało oprotestowane przez obrońców moralności. Gore to siła wyrazu działająca natychmiast.
Jak kula z pistoletu albo uderzenie pałką. Dlatego też gore nie
jest dla wszystkich. Craig Spector, twórca terminu splatterpunk,
zwykł mawiać o swoich dziełach: „Chcę, żeby to, co piszę, naprawdę ruszało ludzi”5.
Groza może budować nastrój jedynie w oparciu o wyobraźnię, która podpowie nam, co znajduje się pod łóżkiem albo pomiędzy trzeszczącymi stopniami schodów prowadzących do
piwnicy. Groza może być także bardziej dosłowna i pokazać
nam puste rekinie oczy, które zapalają się pod łóżkiem, oraz
nienaturalnie wykręconą dłoń, która sięga spomiędzy wspomnianych schodów po naszą łydkę. Wielu z nas taka forma eks-

>> 2 P. McGilligan, Alfred Hitchcock – życie w ciemności i pełnym świetle, Warszawa 2005, s. 118.
>> 3 M.A. Polasik, Dlaczego lubimy się bać, „Świat Gier Komputerowych” 2003,
nr 2 (wydanie specjalne).
>> 4 S. King, Danse Macabre, przeł. P. Braiter, P. Ziemkiewicz, Warszawa 2005,
s. 26.
>> 5 P. Braiter, Mięsem o ścianę czyli kilka słów o splatterpunku i czym to się je,
„Fenix” 1992, nr 5.
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presji zadowala, ale gore idzie jeszcze o krok dalej – pokazuje nam zarówno właściciela rekinich oczu, który rozrywa nasze
ciało, jak i urwaną nogę, która w malowniczej fontannie krwi
spada po schodach.
Krwawa sinusoida
Groza, a wraz z nią zataczająca coraz większe kręgi estetyka
gore, wraca do łask co dwadzieścia, trzydzieści lat. Owe okresy popularności pokrywają się zazwyczaj z okresami poważniejszego ekonomicznego i politycznego napięcia. Niepokoje
te zdają się znajdować wyraźne odbicie w filmowej i literackiej
poetyce grozy.
Horror radzi sobie na rynku zbytu znacznie gorzej w chwilach prawdziwego zagrożenia. W czasie trwania wojen znika
praktycznie zupełnie, schodzi do podziemia i czeka, aby ponownie o sobie przypomnieć za kilka lat i znowu stać się wentylem bezpieczeństwa dla rosnącego poziomu ludzkich frustracji. Bo kiedy każdego dnia stresujemy się pracą, nowymi
podatkami i opłatami, zdrowiem najbliższych i spłatą kredytu,
narasta w nas potrzeba przestraszenia się czegoś innego – potrzeba pierwotnego strachu, który jest w nas głęboko zakodowany od czasów prehistorycznych. Nie chcemy się stresować,
chcemy się bać! Wyostrzyć zmysły i przeżyć katharsis, poczuć,
że jest coś innego niż tylko codzienne rachunki i zmaganie się
z przewlekłymi chorobami.
Horror przeżywał swój rozkwit w czasach Wielkiego kryzysu, kiedy to ludzie nie tłoczyli się w kinie, aby zobaczyć setkę girlasek tańczących do melodii Forsy mamy w bród, lecz
rozładowywali swoje lęki w inny sposób – oglądając Borysa Karloffa wędrującego przez mokradła w Frankensteinie
lub Belę Lugosiego w Draculi, skradającego się w ciemności,
z twarzą przesłoniętą peleryną. Było to podwójnie fałszywe
w obliczu szoku wojny wietnamskiej, kryzysu energii, deficytu ekonomicznego i obywateli amerykańskich przetrzymywanych jako zakładnicy w odległych krajach. Ameryka
pod wodzą starzejącego się aktora weszła w erę schyłku imperium. Czy można było znaleźć lepsze spojrzenie na tego
typu dylematy niż przez pryzmat horroru?6
W latach trzydziestych ludziom wystarczyła do przeżycia katharsis ekspresja na poziomie przemocy typowej dla Dra-

>>

6

S. King, op. cit., s. 55.

culi i potwora Frankensteina, w latach sześćdziesiątych poprzeczka została podniesiona dużo wyżej. W roku 1963 na
ekrany kin wchodzi obraz powszechnie uznany za pierwszy
klasyczny film gore – Krwawa uczta w reżyserii Herschella
Gordona Lewisa, w którym zdegenerowany morderca, Fuad
Ramzes, patroszy swoje ofiary maczetą i przygotowuje z nich
ucztę dla wskrzeszonej egipskiej księżniczki. Pięć lat później absolutnym przebojem wdziera się na rynek słynny obraz Noc żywych trupów George’a A. Romero. Film, czerpiący
całymi garściami z estetyki gore upowszechnianej przez komiksy ze stajni EC, brytyjscy krytycy wciągają na listę dziesięciu najlepszych dzieł kinematografii 1968 roku. W kilka lat
później za sprawą Teksańskiej masakry piłą mechaniczną horror zaatakował z podwójną siłą, mszcząc się za wszystkie lata
przymusowego uśpienia. Co ważniejsze, gore stało się sposobem filmowców na przekazanie społecznego komunikatu
– nieprzypadkowo wszystkie trzy z wymienionych powyżej
obrazów powstały w czasie fermentu związanego z kryzysem wartości purytańskich i tradycyjnej roli rodziny, wojną
w Wietnamie i rewoltą młodzieżową. Romero udało się po
raz pierwszy, lecz nie ostatni, połączyć efekty naturalistycznej przemocy z nadnaturalną grozą. Noc żywych trupów posłużyła też jako znakomity komentarz społeczny tamtych
czasów i tym samym wpisuje się w nihilistyczny nurt kina
kontestacji. Podobnie Teksańska masakra piłą mechaniczną
(1974), jedno ze szczytowych osiągnięć nurtu. Oglądany bez
należytego kontekstu historycznego debiutancki obraz Tobe’a Hoopera będzie zapewne zaledwie pierwociną survivalhorror. W przeciwieństwie do swoich następców, nierzadko
przeładowanych scenami graficznej przemocy i epatujących
plastycznym okrucieństwem, dzieło Hoopera wydaje się niemal stonowane. Jednak tylko pozornie, gdyż Teksańska masakra piłą mechaniczną aż kipi od emocji. Nie przelewając na
oczach widza hektolitrów krwi, zapewnia niesamowitą wręcz
intensywność doznań, operuje terrorem psychologicznym,
przejawiającym się na każdym poziomie tego filmowego
dzieła.
Gore zyskuje jeszcze większą popularność wśród odbiorców
za sprawą kolejnego filmu Romero pt. Świt umarłych.
Rok 1979 był rokiem horroru. Na liście bestsellerów „New
York Timesa” pojawiło się za sprawą powieści The Dead
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Zone (Strefa śmierci) nazwisko Stephena Kinga, a w parę
tygodni później dołączył do niego Peter Straub ze swoją Ghost Story (Upiorna opowieść). Jednocześnie pierwsza
powieść V.C. Andrews Flowers in the Attic (Kwiaty na poddaszu) była na szczycie listy paperbacków. W tym samym
czasie na ekrany kin wtargnęły Świt umarłych i Obcy, a na
stoiskach z prasą pojawił się nowy magazyn pod nazwą
„Fangoria”. Po raz pierwszy od dziesiątków lat główną tematyką oferowaną przez kina i księgarnie były zjawiska
nadprzyrodzone7.

Krwawa rewolucja nabiera tempa
Lata osiemdziesiąte przyniosły błyskawiczny rozwój kina gore
spod znaku slash, nieco ujarzmiając gatunek i dostosowując
dawkę bestialstwa do potrzeb i oczekiwań nastoletniej widowni. Klasyczne slashery, jak Piątek trzynastego (1980), Koszmar
z ulicy Wiązów (1984) czy wcześniejszy Halloween (1978), również epatowały przemocą, lecz zmienił się kontekst, w jakim ta
przemoc została pokazana. Gore stało się szeroko akceptowalną rozrywką dla mas, zabawą i źródłem zysku.
Nieco inną koncepcję kina gore zaprezentowali wówczas
Włosi. W ich kraju tryumfy świecił podgatunek łączący w sobie kryminał i film grozy – giallo. Głęboka czerwień (1975) –
pierwsze wielkie dzieło Dario Argento – to nieformalna wariacja na temat Powiększenia Antonioniego. Oba tytuły łączy
postać odtwórcy głównej roli, Davida Hemmingsa, oraz igranie z percepcją widza. Hemmings wciela się w muzyka, który świadkuje morderstwu medium znającej tożsamość terroryzującego miasto zabójcy. Wydarzenie staje się pretekstem,
by oprowadzić widza po mrocznych zaułkach włoskiego miasta. Argento stale rozwijał swój warsztat, stworzył dzieła tak
doskonałe w swojej klasie jak Odgłosy (1977) czy Phenomena (1985). Włoski mistrz grozy aktywny jest do dziś, lecz jego
ostatnie filmy giną w zalewie o wiele atrakcyjniejszych propozycji europejskiego kina grozy. Kolejny z włoskich geniuszy gore, Lucio Fulci, wsławił się chociażby obrazem Zombie
pożeracze mięsa (1979) i Siedem bram piekieł (1981). W pierwszym z filmów rozwinął temat żywych trupów podjęty wcześniej przez Romero i na nowo przepisał zasady rządzące konwencją. Za to Siedem bram piekieł reprezentuje horror totalny,
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K. Sokołowski, Słowa, które straszą, „Fenix” 1991, nr 4.

w którym ciąg przyczynowo-skutkowy i logika fabularna odstawione są na boczny tor na rzecz wizualnej atrakcyjności.
Fulci zachwyca wykorzystaniem wielości wątków i, co oczywiste, ekstremalną brutalnością.
Wydawało się, że gore w swoim ekstremalnym przekazie
nie może pójść dalej. Wszystko zmieniło się jednak za sprawą kolejnych twórców podbijających serca fanów horroru
lat osiemdziesiątych: Clive’a Barkera (najpierw był on twórcą teatralnym, który tworzył takie sztuki jak: Frankenstein in
Love czy History of the Devil) czy tak popularnego ostatnio
w Polsce Jacka Ketchuma. To dzięki nim gore wyewoluowało w splatterpunk. Słowo „splat” (w komiksach opisujące odgłos wydawany np. przez mokry kawał mięsa, silnie rzucony
o ścianę) oznacza m.in. „rozbryzg”. I w takim właśnie znaczeniu użyto go jako określenia dla szczególnej grupy filmów
i książek, ociekających krwią, pełnych okrucieństwa i scen
przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych. Splatter w wykonaniu Clive’a Barkera i Ketchuma nie stroni od sadomasochizmu
(seria Hellraiser czy Dziewczyna z sąsiedztwa). Seks, przemoc
i sadyzm coraz silniej wpływały na splatterpunk, trudno się
więc dziwić, że mniej więcej od roku 2000 jako kolejne źródło
splatterowych wpływów wymienia się filmy porno. Oskarżeni
o prezentowanie seksu i gwałtu autorzy bronią się twierdzeniem, że w czasach ogromnej popularności filmów dla dorosłych trudno uciec od tej tematyki.
Seria filmów gore, określanych obecnie mianem splatterporno lub torture porn, szybko zdobyła sporą popularność. Sam
Stephen King zwykł mawiać o torture porn, że „[...] może ono
faktycznie wyprowadzać odbiorcę z równowagi, ale przecież
o to właśnie chodzi w dobrej sztuce”8. Eli Roth, twórca Hostelu,
jednego z pierwszych filmów tego podgatunku, który wszedł
na duże ekrany, pisze o listach, które dostaje od żołnierzy z Iraku. Żołnierze ci twierdzą, że jego brutalny Hostel jest niezwykle
popularny w kinach w wojskowych bazach.
Piszą, że widząc na polu bitwy ciało martwego kolegi
z odstrzeloną głową, nie mogą reagować emocjonalnie.
Muszą myśleć taktycznie, nie okazując emocji, nie mogąc krzyczeć ani się przerażać. Tymczasem kiedy oglądają
w kinie Hostel, nie tylko pozwala im się na okazanie stra-
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M. Olsen, Stephen King on the Artistic Merits of Torture Porn, „Los Angeles
Times” 2007, nr 14.
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chu i wyrażanie emocji, ale nawet zachęca się ich do tego,
aby się bali, i wtedy całe napięcie ma szansę znaleźć jakieś ujście9.

Pornografia przemocy w stylu gore przyciąga przed ekrany coraz większe masy widzów (dowodem jest choćby popularność serii filmów Piła). Filmy z gatunku totrure porn to
niestety wciąż dość prostackie żerowanie na najniższych instynktach odbiorcy, co faktycznie ma potencjał komercyjny,
lecz ujmuje filmowi w oczach doświadczonego kinomana.
Na szczęście twórcy brytyjscy (Eden Lake), francuscy (Blady strach, Inside), a także Skandynawowie (Manhunt – Polowanie) nie zapominają o wartościach artystycznych swoich
dzieł.
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R. Nelson, The Zeitgeist Made ’Em Do It – Queens Splatterfest Takes
Horror, Then and Now, Seriously, http://www.villagevoice.com/2007-06-05/
film/the-zeitgeist-made-em-do-it/.
9

Ostatni splat
Gore kontynuuje więc swój tryumfalny pochód i coraz częściej
wychodzi na światło dzienne, pokazując się w kinie, w literaturze, w komiksie i w przemyśle gier komputerowych. Ewolucja norm obyczajowych, których granice z roku na rok wydają
się przesuwać coraz dalej, to istna woda na młyn dla twórców
ekstremalnej grozy. Muszą się oni prześcigać w pomysłach na
jeszcze bardziej widowiskowe ich przekraczanie. Czy rosnąca
popularność gore jest wynikiem postępującego obecnie kryzysu ekonomicznego? Czy są jeszcze jakieś bariery, które gore
może przekroczyć? Odpowiedzi na te pytania poznamy prawdopodobnie już niedługo, kiedy to upowszechni się raczkujący
obecnie Horror 2.0 – podgatunek grozy wciągający odbiorcę
w interakcję za pomocą nowych mediów: Internetu i telefonii
komórkowej. Horror 2.0 nie będzie zostawał za drzwiami sali
kinowej, już wkrótce będziemy go zabierali ze sobą do domu.
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Jeden z pierwszych autorów horrorów 2.0, Lance Weiler (autor
powieści Head Trauma), mówi, że chce przerażać ludzi w zupełnie nowy sposób. Pytanie tylko, czy gore 2.0 będzie nadal spełniało rolę wentylu bezpieczeństwa, przez który uchodzą nasze
emocje, czy też stanie się raczej nowym narkotykiem dla odbiorców emocjonalnie upośledzonych.

Abstract
Łukasz Śmigiel / Bartosz Czartoryski, Lollipops of the dead’s eyes.

A short story of the “gore” phenomenon
The article Lollipops of the dead’s eyes. A short story of the “gore”
phenomenon tells about the most extreme varieties of horror
movies, of how it has changed and evolved, taking the form of
disgusting splatter movies and torture porn.
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ERA NOWE HORYZONTY NADAL W ULUBIONYCH
Wojciech Stanek

Sanok, małe miasteczko na Podkarpaciu, właśnie tam narodził
się jeden z najważniejszych i najbardziej niezwykłych polskich
festiwali filmowych. Kolejne cztery edycje odbyły się w przygranicznym Cieszynie. W tym czasie przedsięwzięcie Romana Gutka zyskało sobie tysiące fanów, których rzesza co roku
wzrastała. W 2005 roku organizatorzy stwierdzili, że impreza przerosła możliwości administracyjne małego miasteczka,
dlatego rozpoczęli poszukiwania nowego miejsca w Polsce.
Wybrali Wrocław. Początkowo pojawiły się sceptyczne głosy,
twierdzące, że w dużej aglomeracji nie przyjmie się festiwal
przeznaczony dla wymagającego widza. Sukces frekwencyjny
i artystyczny kolejnych wrocławskich edycji imprezy pokazał,
jak bardzo mylili się przeciwnicy przenosin festiwalu. Organizatorzy poszerzyli zakres repertuaru filmowego oraz zwiększyli ilość i urozmaicili wydarzenia towarzyszące. Dzięki temu Era
Nowe Horyzonty zyskała nowych fanów, a jego dyrektor programowy mógł 22 lipca 2010 r. oznajmić publiczności zgromadzonej w sali Teatru Muzycznego Capitol, że dziesiątą edycję
festiwalu uważa za otwartą.
Kończąc dziewiątą część festiwalu, Roman Gutek zdradził, że
następna, jubileuszowa odsłona tej imprezy nie będzie obfitowała w efektowne, mające podkreślić okrągłą rocznice, wydarzenia. Dodatkowo stwierdził, że formę festiwalu uważa za zakończoną, a w nadchodzących latach twórcy ENH będą dbać
wyłącznie o wysoki poziom artystyczny przedsięwzięcia oraz
udoskonalać istniejące rozwiązania organizacyjne. Wszystkie
złożone deklaracje zostały skrupulatnie spełnione.
Dziesiąta edycja Nowych Horyzontów wzorem lat ubiegłych
składała się ze stałych punktów programowych, jednej retrospektywy narodowej (w tym roku było to współczesne kino
tureckie) i kilku przeglądów twórczości wybranych reżyserów,
m.in.: Jeana-Luca Godarda, Laury Mulvey, Wojciecha Jerzego Hasa i braci Quay. Kontynuowano również tradycje cyklów
tematycznych, które od lat znajdują się w programie imprezy. Publiczność mogła poznać światowe trendy w filmach au-

torskich podczas projekcji z serii Panorama Kina Światowego
i Sezon 2009/2010 lub zgłębić wiedzę na temat zjawisk zachodzących we współczesnym filmie dokumentalnym. Dużą popularnością cieszył się cykl Nocne Szaleństwa, przeznaczony dla uczestników żądnych mocnych wrażeń. Przedstawiono
w nim kino samurajskie oraz obrazy Philippe’a Mora. Publiczności najbardziej spodobały się dwie produkcje: Hanzo zwany Brzytwą (1972) i Skowyt III: Torbacze (1987). Dla zmęczonych
ciągłym przebywaniem w sali kinowej ponownie przygotowano kilkanaście projekcji na wrocławskim rynku. Oczywiście
najważniejsze były sekcje konkursowe: Nowe Horyzonty Kina,
Filmy o Sztuce, Nowe Filmy Polskie oraz Europejskie i Polskie
Filmy Krótkometrażowe. W przypadku konkursów nowością
było jury złożone z przedstawicieli Międzynarodowej Federacji
Krytyków Filmowych, którzy po raz pierwszy w historii Nowych
Horyzontów przyznali nagrodę FIPRESCI.
Oprócz szerokiej oferty filmowej organizatorzy przygotowali także inne towarzyszące festiwalowi wydarzenia kulturalne.
Większość z nich to koncerty. Dobór wykonawców bezpośrednio korelował z tematyką repertuaru audiowizualnego. W klubie festiwalowym Arsenał można było posłuchać m.in. tureckiego zespołu Baba Zula, który zaistniał na światowej scenie dzięki
prezentowanej na festiwalu produkcji Życie jest muzyką (2005)
Faitha Akina. Odbyło się również kilkanaście ekspozycji związanych z twórcami filmowymi, m.in. wystawa Has. Nieosiągalny.
Zgodnie z obietnicą organizatorzy postanowili usprawnić
organizację. Po pierwsze dało się zauważyć mocniejsze wejście
w przestrzeń miasta. Na wszystkich głównych pieszych szlakach komunikacyjnych zawieszono „nowohoryzontowe” flagi, na placu Solnym powstała turecka plaża. W całym mieście
można było odnaleźć kartonowe figurki, których kształt znamy
z kinowych ekranów, gdzie przypominają o wyłączeniu telefonów komórkowych. Zaistnienie festiwalu na ulicach Wrocławia
sprawiło, że widzowie z karnetami ENH zawieszonymi na szyi
przestali już kogokolwiek dziwić.
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W tym roku zrobiono wiele, by poradzić sobie z największym mankamentem wrocławskich edycji festiwalu. Chodzi
oczywiście o kolejki na seanse. Do dziewiątej edycji ENH należało odstać w kolejce godzinę przed rozpoczęciem projekcji, by mieć pewność, że zobaczymy wybrany obraz. Sytuacja
ta mocno ograniczała życie festiwalowe pomiędzy projekcjami. Wiadomo, że dla uczestników wrocławskiej imprezy najważniejsze są filmy, dlatego rezygnowali z ciepłych posiłków,
spotkań z twórcami oraz znajomymi i pokornie ustawiali się
pośród osób oczekujących, prowadząc w tym czasie filmowe
dyskusje. Niestety, w 2009 roku kolejki wydłużyły się do kuriozalnych rozmiarów. Trzy godziny przed rozpoczęciem Zerwanych więzi (2009) Pedro Almodóvara kolejka miłośników hiszpańskiego reżysera ciągnęła się z drugiego piętra aż na parter
Kina Helios. Nie lepiej było w przypadku innych projekcji, dlatego nie dziwi fakt, że organizatorzy zareagowali bardzo radykalnie. Po pierwsze zmniejszono liczbę karnetów, a po drugie wprowadzono obowiązkowe rezerwacje z jednodniowym
wyprzedzeniem. Ekipa Romana Gutka bardzo profesjonalnie
wdrożyła nowy system. Przygotowano kilkadziesiąt miejsc
do rezerwacji, zastosowano szczegółową kampanię informacyjną, a wolontariusze chętnie pomagali w razie problemów
z aplikacją. Rzeczywiście, kolejki w ciągu dnia zniknęły, jednak
nie na zawsze. Już pierwszego dnia około północy na korytarzach powstał gigantyczny ogonek przed stanowiskami komputerowymi i, niestety, nie wszyscy zdołali zająć miejsca na
upragnione seanse. Problem nie został całkowicie rozwiązany, ale jego zasięg ograniczono do minimum. Świadczą o tym
również reakcje uczestników, którzy najpierw dość nieufnie
podchodzili do obowiązku rezerwacji, a pod koniec imprezy
wyrażali pochlebne opinie wobec nowego pomysłu organizatorów.
Dzięki aplikacji służącej do rezerwacji miejsc na poszczególne seanse można łatwo zaobserwować, które cykle cieszą się
największą popularnością. W tym roku najszybciej znikały wolne punkty na dwa najmłodsze konkursowe cykle, czyli Nowe
Kino Polskie i Filmy o Sztuce. Pierwszy z nich został wprowadzony do programu ENH wraz z przeprowadzką festiwalu do
Wrocławia, w roku 2006. Od tego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością. W ramach tego konkursu prezentowane
są polskie produkcje mające premierę w ostatnich dwunastu

miesiącach. Do tegorocznej edycji konkursu zakwalifikowano siedem obrazów, jednak w ostatniej chwili film Nie opuszczaj mnie (2009) Ewy Stankiewicz został wycofany z plebiscytu.
Z pozostałej szóstki zagraniczne jury wyłoniło zwycięzcę – został nim film Przemysława Wojcieszka Made in Poland (2010),
pozostawiając w gronie pokonanych najnowsze obrazy Doroty Kędzierzawskiej, Jana Jakuba Kolskiego, Andrzeja Grzegorzka i Adama Sikory. Jednak najmocniejszym konkurentem dla
triumfatora okazał się debiutujący w fabule Paweł Sala i jego
produkcja Matka Teresa od kotów (2010). Oba filmy opowiadają o współczesnej Polsce, charakteryzują się także innowacyjną strukturą narracyjną. Jednakże jury bardziej spodobała się
anarchistyczna opowieść o chłopaku z blokowiska niż traumatyczna historia matkobójstwa.
Drugim najbardziej popularnym cyklem okazał się konkurs
Filmy o Sztuce, który zagościł na festiwalu już w ubiegłym roku.
Główną nagrodę, całkowicie zasłużenie, zdobył film I tak nie zależy nam na muzyce (2009). Jego twórcy szczegółowo nakreślają charakterystykę niezależnej sceny muzycznej w Japonii.
Przedstawieni w filmie artyści udowadniają, że każdą rzecz na
świecie można przemienić w instrument muzyczny.
Wspólnym mianownikiem wszystkich obrazów tej sekcji
jest sztuka, rozumiana oczywiście bardzo szeroko. Dzięki temu
konkurs prezentuje niezwykle różnorodny repertuar. W tym
roku w ramach cyklu uczestnicy mogli m.in. poznać kulisy baletu Opery Paryskiej, zagłębić się w losy przyjaciela Andy’ego
Warhola, odkryć filmową historię Indian lub też wsłuchać się
w muzyczne inspiracje chilijskiego didżeja. Mocnym atutem
tych produkcji jest nowatorska konstrukcja i forma, ponieważ
ich autorzy nie tylko chcą opowiadać o sztuce, ale także ją tworzyć. Dzięki temu większość krytyków i uczestników uznało
sekcję Filmy o Sztuce, wraz z retrospektywą twórczości JeanaLuca Godarda, za najważniejsze wydarzenia jubileuszowej edycji festiwalu.
Istotą festiwalu Era Nowe Horyzonty są filmy. Podczas jubileuszowej edycji miało miejsce ponad pięćset pokazów filmowych. Szczęśliwy posiadacz karnetu mógł uczestniczyć maksymalnie w pięćdziesięciu seansach. Osobiście uczestniczyłem
w ponad czterdziestu seansach, które wcześniej skrupulatnie
wybierałem. Większość z nich okazała się wyborem trafnym.
Zwycięzcą mojego prywatnego plebiscytu został film O bo-
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gach i ludziach (2009), nagrodzony Grand Prix na tegorocznym
festiwalu w Cannes. Opowiada autentyczną historię mnichów
mieszkających u podnóża gór Atlas w Algierii, którzy pomimo
zagrożenia ze strony islamskich ekstremistów zostają, by nadal
pomagać mieszkańcom pobliskiej wioski. Reżyser Xavier Beauvois za pomocą bardzo wolnego tempa akcji zbudował atmosferę napięcia i osaczenia oraz finezyjnie skonstruował postacie głównych bohaterów. Nie są oni gotowymi na męczeńską
śmierć świętymi, lecz zwykłymi ludźmi, pełnymi wątpliwości,
a ich dusze dławi strach. Całość filmu dopełnia perfekcyjna gra
aktorska i przestrzenne zdjęcia algierskich pustkowi.
Oprócz wielu cennych obrazów podobnie jak w poprzednich latach trafiały się produkcje, delikatnie rzecz ujmując, nieudane. Mogę do nich zdecydowanie zaliczyć najnowszy obraz
Gaspara Noego Wkraczając w pustkę (2009). Kontrowersyjny
twórca po raz kolejny postanowił zaszokować widzów, prezentując ponad dwuipółgodzinną wariację na temat buddyjskiej
wizji życia po śmierci, osadzoną w industrialnych przestrzeniach Tokio. Bełkotliwą treść skompilował z odważną formą

wizualną, zbudowaną z ciągłych efektów stroboskopowych,
jaskrawych kolorów i gwałtownych jazd kamery. Niestety, to,
co na początku zdawało się zaletą filmu, już po godzinie projekcji stało się dokuczliwe czy wręcz nieznośne, nie pozwalało
bowiem skupić się na fabule filmu. Po wyjściu z seansu moje
odczucia względem filmu Wkraczając w pustkę (2009) określał
najlepiej sam jego tytuł.
Pierwszego sierpnia, wraz z końcem ostatniej projekcji –
filmu Tetro (2010) Francisa Forda Coppoli – dziesiąta, jubileuszowa edycja Ery Nowe Horyzonty przeszła do historii. Na
zakończenie dyrektor festiwalu, Roman Gutek, zdradził kilka
szczegółów związanych z kolejną odsłoną wrocławskiej imprezy. Ponownie ambitne kino zawita do stolicy Dolnego Śląska w dniach od 21 do 31 lipca 2011 roku. Głównymi punktami
programu będą: retrospektywa kina norweskiego oraz przegląd twórczości Andrzeja Munka i Terry’ego Gilliama, a w ramach cyklu Nocne Szaleństwa zostaną zaprezentowane filmy
z nurtu pinku eiga, czyli artystyczne kino erotyczne pochodzące z Japonii.
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ILUZJA TOTALNEJ WOLNOŚCI
Zabrania się zabraniać, reż. Jorge Durán, Brazylia 2007.
Karina Cicha

Rio de Janeiro – posąg Chrystusa na Corcovado, favele na
przedmieściach i trójka studentów, która chce wkroczyć w dorosłość na swych własnych zasadach. Paulo studiuje medycynę, co zapewnia mu swobodny dostęp do środków odurzających, które łyka niczym kolorowe cukierki. Léon jest studentem
socjologii. Wraz z koleżanką z roku ankietuje mieszkańców
slumsów, pytając dzieci, czy chodzą do szkoły i czy lubią grać
w piłkę nożną. Letícia, dziewczyna Léona, studiuje sztuki piękne i marzy o wyjeździe do Paryża, gdzie mogłaby zobaczyć to,
o czym jedynie czyta w książkach. Cała trójka, kwiat brazylijskiej klasy średniej, mieszka razem, tworząc specyficzny rodzaj
wspólnoty, karmiąc się wzajemnie swymi ideałami i wyznając
zasadę „zabrania się zabraniać”.
Owa złota zasada ma zapewnić bohaterom filmu Durána totalną wolność. Brak skrępowania we wszystkich sferach życia: od

płaszczyzny społecznej po relacje intymne. Stąd niekonwencjonalne podejście Paulo do pacjentów w szpitalu i otwartość
na kontakty z innymi w związku Léona i Letícii. Trójka bohaterów wierzy w to, że żyje na ustanowionych przez siebie zasadach, nie podlegając przy tym żadnym narzuconym odgórnie prawom. Jednak konfrontacja z rzeczywistością, jak bywa
w przypadku filmów brazylijskich, niezwykle brutalną, sprowadza tę grupkę na rozdroże – zarówno w dosłownym, jak i przenośnym, egzystencjalnym sensie tego słowa.
Paulo podczas praktyk w szpitalu poznaje Rosalinę. Kobieta jest
chora na białaczkę, ma zostać poddana chemioterapii. Jednak
jest również matką, która straciła kontakt ze swymi synami. Między Rosaliną a Paulo zawiązuje się nić porozumienia. Mężczyzna często ją odwiedza, traktuje wyjątkowo, a po pewnym czasie przywiązuje się do kobiety do tego stopnia, że jest w stanie
się przed nią otworzyć. Również
Rosalina opowiada mu o swoim
życiu, w sposób wyrażający z jednej strony mądrość życiową nabytą przez doświadczenie, z drugiej
zaś świadczący o pogodzeniu się
ze swoim losem – z chorobą, wizją
śmierci i samotnością. To imponuje Paulo, wyzwala w nim potrzebę
rozwiązania problemów kobiety.
Wyrusza więc na przedmieścia, aby
odnaleźć jednego z dwóch synów
Rosaliny. Właśnie ta wyprawa okazuje się przełomowa i w życiu Paulo, i w jego kontaktach z Léonem
i Letícią.
Mężczyzna namawia przyjaciela na wspólną wyprawę. Szybko

RECENZJE – AKTUALNOŚCI – NOTY < ZNACZENIA < 171

cs4 znaczenia 04 v16 do druku.indd 171

2010-10-11 12:57:46

okazuje się, że na przedmieściach rządzi brutalna policja, która
najpierw strzela, a później zadaje pytania, jeśli oczywiście zostało komu je zadać. Mieszkający tam ludzie opowiadają studentom, że starszy syn Rosaliny został zastrzelony przez policjanta właśnie. Młodszy, Cacau, widział całe zajście, stając się
tym samym niewygodnym świadkiem, na którego wydano wyrok i który musi się ukrywać z pomocą przyjaciół. Paulo i Léon,
choć nie mają pojęcia, w jaki sposób, postanawiają jednak
pomóc chłopcu, przez wzgląd na jego matkę, a impulsem do
działania staje się historia przemocy stosowanej względem pozbawionej swych praw ludności przedmieść. W dyskretny sposób reżyser nawiązuje postawą Paulo do postaci Ernesto Rafaela Guevary de la Serna, argentyńskiego studenta medycyny
pochodzącego z zamożnej rodziny, który w kontakcie z biedą
i tragedią zapomnianych przez państwo ludzi stał się rewolucjonistą i kubańskim bohaterem narodowym. Widomym znakiem tego nawiązania staje się dowcipny podpis mężczyzny,
„Che”, na petycji, którą podsuwają mu inni studenci. Ewolucja
postawy Paulo przebiega podobnie, lecz nie identycznie. Mężczyzna nie żyje odizolowany od problemów i nieszczęść innych ze względu na pracę w szpitalu. W jednej z pierwszych
scen obrazu Durána widać, jak odurzony lekami przygląda się
agonii młodej kobiety. Chwiejne ruchy kamery i zmiany ostrości mają potęgować intensywność jego narkotycznego oglądu
świata. Odbierane przez Paulo obrazy mają być z jednej strony
nieco odrealnione, ale także przerażające przez swoją psychodeliczną ostrość. Stają się także oznaką oddalania się bohatera
od otaczającej go rzeczywistości, zamykania w fikcyjnym świecie halucynacji. Letícia wielokrotnie powtarza, aby Paulo zrezygnował ze swoich używek, gdyż zatraca się w czymś, co nierealne, w czymś, co poza nim, co w żaden sposób go nie dotyczy.
Początkowo mężczyzna kpi z dziewczyny i powtarza jej jak
mantrę tytułowy slogan „zabrania się zabraniać”. Tymczasem
wraz z trzeźwym oglądem sytuacji przychodzi zmiana postawy
Paulo. Mężczyzna zaczyna pojmować siebie jako jednostkę żyjącą w społeczeństwie i niemogącą uciec od jego problemów.
Stąd decyzja o pomocy Rosalinie. Stąd również próba nawiązania głębszej relacji z Letícią, która jest, co prawda, dziewczyną jego przyjaciela i współlokatora, jednak jako jedyna stara się go zrozumieć i wysłuchać. Stopniowo staje się ona dla
Paulo drogowskazem. Jej krytyczna postawa względem jego

zachowań staje się kolejnym impulsem do zmiany. Przy czym
nie sposób nie zauważyć, iż całkowita metamorfoza bohatera –
od skrajności do skrajności – nie jest możliwa i nie byłaby wiarygodna. O ile zatem Paulo potrafi się zaangażować w relacje
międzyludzkie i zaryzykować na rzecz przyjaciół, jak chociażby w scenie, gdy po postrzeleniu Léona przez policję decyduje
się wykonać w domu operację, aby uratować mu życie, o tyle
nadal pozostaje zagubionym w otaczającej go rzeczywistości
człowiekiem, niepewnym roli, jaką ma do spełnienia.
Léon jest natomiast swoistym zaprzeczeniem postawy Paulo.
Młody mężczyzna przywiązuje dużą wagę do swoich studiów,
trzyma się z dala od kłopotów, angażuje w działalność społeczną, próbuje budować związek z Letícią i przede wszystkim nie
powtarza, że „zabrania się zabraniać”. W konfrontacji z postawą
Paulo okazuje się zachowawczym konformistą, który starannie
wywiązuje się ze swej roli średnio zamożnego studenta. Dopiero przygoda w dzielnicy slumsów staje się przełomem w jego
poukładanym życiu. W końcowych scenach filmu, kiedy cała
trójka bohaterów opuszcza Rio, Léon, zazwyczaj sprzeciwiający się beztroskiemu Paulo, przybiera postawę obojętną wobec
tego, czego jest świadkiem. Podczas wspólnej podróży samochodem widzi, że jego dziewczyna coraz bardziej oddala się od
niego i – tym samym – jest coraz bliżej Paulo. Léon widzi to, natomiast nie reaguje. Przyjmuje tę sytuację jako naturalną, jako
konsekwencję swego lekkomyślnego zachowania podczas wyprawy na przedmieścia, która doprowadziła Letícię do zmiany oceny ich relacji. Ranny Léon, zdany na pomoc swego przyjaciela, okazał się ofiarą, podczas gdy Paulo zyskał w oczach
dziewczyny status bohatera, ratującego życie Léonowi dzięki wiedzy medycznej, umiejętnościom chirurgicznym i odwadze połączonej z szaleńczym wręcz przekonaniem, że wszystko musi się udać.
Historia, jaką wykreował Durán, jest i nie jest zwykłą opowieścią o konieczności dokonania wyboru i zajęcia stanowiska wobec rzeczywistości oraz o chwili, w której bohaterowie stają
się w pełni dorośli. Z jednej strony zdawać by się mogło, że ów
bunt Paulo jest tylko grą. Za takim odczytaniem postawy bohatera przemawia chociażby brak pogłębionego rysu psychologicznego. Z drugiej jednak strony bezpośredniość zachowań
i powierzchowność relacji zdaje się dodawać historii – paradoksalnie – autentyczności. Oto bowiem zdarzenia przedstawio-
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ne są z punktu widzenia obserwatora współuczestniczącego
i taki odbiór historii jest też projektowany. Współuczestnictwo
w przedstawianych wydarzeniach podkreśla sama materia filmu: szarpany, zaczerpnięty nieomalże z filmu dokumentalnego, montaż, kamera podążająca za bohaterami, kadry kręcone
„z ręki” zamiast w statycznych ujęciach. Takie zabiegi mają na
celu nie tylko wzmagać wrażenie autentyczności tego, co pokazane na ekranie, ale także zniwelować dystans pomiędzy bohaterami a odbiorcami, co zmienia perspektywę recepcji. Oto
widz współuczestniczy w wydarzeniach, a nie jest idealnym
odbiorcą, znającym wszystkie konwencje i stylistykę filmową.
Co ciekawe, styl filmu Durána na tle innych brazylijskich produkcji z roku 2007 – warto tu wspomnieć chociażby Elitarnych
– wydaje się eksperymentem na paradokumentalnej wypowiedzi filmowej, nie natomiast dopracowanym warsztatowo
dziełem fabularnym. W ostatecznym podsumowaniu nie przemawia to jednak na niekorzyść filmu, lecz wskazuje na przemyślany dobór środków do treści wypowiedzi. Kompozycyjnie natomiast obraz Durána z trudem wpisuje się w konwencję kina

akcji, mimo wątków skorumpowanej policji, morderstwa czy
walki o sprawiedliwość. Bardziej natomiast oscyluje wokół dramatu z zakończeniem otwartym, z przestrzenią na interpretację. Film kończy się długim ujęciem trójki bohaterów siedzących na opuszczonej betonowej konstrukcji pośrodku niczego,
gdzie nikt niczego nie może im już zabronić. Jednak przytłoczeni rzeczywistością Paulo, Léon i Letícia nie wydają się myśleć akurat w tej chwili o tym jednym, powtarzanym jak mantra
w trakcie trwania całego filmu, frazesie. Liczy się dla nich tylko
to, że potrafili uratować swą przyjaźń, potrafili wywieźć ją poza
granice miasta, w którym nie rozpoznawali siebie i w którym
nie odnajdywali swego miejsca. I choć nadal są trójką młodych
ludzi w świecie, którego do końca nie rozumieją i z regułami
którego do końca się nie zgadzają, to jednak nie tylko stają się
bogatsi w doświadczenie, lecz przede wszystkim oceniają hierarchię wartości, którym hołdują, i wspólnie dokonują transgresji, oznaczającej przejście z młodzieńczego stanu zagubienia do rozczarowania wczesnej dorosłości, porzucając przy
tym iluzję totalnej wolności, zabraniającą zabraniać.
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GWIAZDY I STOPY
Olga Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.
Jarosław Petrowicz

Wśród tytułów książek, które wydają mi się najtrafniejsze, pierwsze miejsce na mojej prywatnej liście tytułów zajmuje Przemija
postać świata Hanny Malewskiej. Te trzy słowa zawierają w sobie
– jak sądzę – olbrzymie bogactwo myślowe otwarte na wielokrotną medytację. Tworzą one, jak nietrudno zauważyć, zdanie
pojedyncze. Nie zdarza się to najczęściej, ale jednak zdarza. Zazwyczaj tytuły są zawiadomieniami czy równoważnikami zdań.
Można jednak spotkać wśród nich i zdanie złożone, np. Idzie, skacząc po górach Jerzego Andrzejewskiego. Takie nazwy utworów
bywają dla recenzentów i polonistów kłopotliwe. Zdania: „Podaj
mi Przemija postać świata” albo „Czy przeczytałeś Idzie, skacząc
po górach?” są poprawne, ale nie brzmią – moim zdaniem – dobrze. Swoją nową książkę Olga Tokarczuk zatytułowała cytatem
z Williama Blake’a: Prowadź swój pług przez kości umarłych. Bohaterka wypowiada te słowa w listopadzie po Wszystkich Świętych1, lecz co to oznacza? Wezwanie do aktywności i wytrwałości
pomimo wiadomego finału? Namowę do heroicznego trwania
na zgliszczach życia? W gruncie rzeczy można przyjąć, że żyjemy
na cmentarzu, a nasza praca prowadzi do odkopywania i odczytywania pamiątek zostawionych przez przodków. Tymi pamiątkami są także kości. Kto był w kaplicy Czaszek w Czermnej, ten
wie, że testament z naszych szczątek jest nie do obalenia. Świadectw obecności śmierci w naszym życiu jest aż nazbyt wiele.
W porównaniu z wezwaniem Blake’a Herbertowski apel „Bądź
wierny/ Idź” wybrzmiewa łagodnie, choć – jak sądzę – oznacza
coś pokrewnego. Książka Olgi Tokarczuk nie każe jedynie patrzeć w dół, by odczytywać znaki ziemi, ale także w górę, by rozpoznawać mowę gwiazd.
W książce Ostatnie historie znalazłem takie oto zdanie: „Niebo kręci się nad naszym domem jak spódnica w tańcu”2. Pomy-

>>

O. Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Kraków 2009,
s. 268.
>> 2 O. Tokarczuk, Ostatnie historie, Kraków 2004, s. 131.
1

ślałem sobie, że to niebo tańczy nad domem każdej bohaterki Olgi Tokarczuk, nawet nad domem zakutanej biegunki, bo
przecież nawet bezdomni swoje domy (przenośne lub w sensie
przenośnym) mają. Nic dziwnego zatem, że niebo tańczy także nad domem Janiny Duszejko, głównej bohaterki i narratorki
powieści pt. Prowadź swój pług przez kości umarłych.
Akcja książki toczy się współcześnie, w ciągu niemal całego
roku. Rozpoczyna się w zimie – jak przystało na kryminał – znalezieniem trupa Wielkiej Stopy. Później pojawią się kolejne martwe ciała – Komendanta, Anzelma Wnętrzaka, Prezesa i księdza
Szelesta. Zagadkowe zbrodnie mają związek ze zwierzętami
i z gwiazdami. Kto by jednak widział w utworze dzieło z gatunku literatury popularnej, odmówiłby tej książce wielu wartości.
Intryga kryminalna, choć ciekawie i oryginalnie skonstruowana,
nie wydaje się bowiem najważniejszą sprawą powieści. O wiele istotniejsze są dla mnie świat przedstawiony, obraz polskiej
prowincjonalnej rzeczywistości początku XXI wieku, a szczególnie wiele refleksji, dygresji i teorii opóźniających akcję, jak koraliki nanizanych na żyłkę zwaną fabułą, znacznie podnoszących
wartość literacką utworu. Słowem, jeśli nazwać by tę książkę
kryminałem, to byłby to kryminał o wygórowanych ambicjach,
znacznie przekraczających zadania literatury popularnej, choć
oczywiście można przy książce świetnie się bawić, bo akcja, jako
się rzekło, została skonstruowana pomysłowo. Nie streszczam
jej, aby spóźnionym czytelnikom nie odebrać przyjemności odkrywania kolejnych tajemnic.
Jest to powieść pogranicza. Akcja toczy się w Kotlinie Kłodzkiej, a dokładniej rzecz biorąc, na Płaskowyżu nieopodal granicy z Czechami, w kolonii, która przed wojną nazywała się po
niemiecku Luftzug (Przeciąg), obecnie nie ma oficjalnej nazwy,
ale ludzie mówią – Lufcug. Leży między Górami Srebrnymi
a Wzgórzami Białymi. Nieopodal znajduje się przysiółek przy
kamieniołomie Achthozja, gdzie mieszka Dentysta. Blisko stąd
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do Kłodzka, Lewina, Kudowy i Nachodu. To ciekawe miejsce
przed wojną należało do Niemców, a potem zostało zasiedlone
przez ludzi obcego języka i innej kultury. Przybysze żyli przez
kilka pokoleń jakby w zawieszeniu, w pustce mitycznej i historycznej. Mieszkali w miejscu o amputowanej pamięci. Andrzej
Zawada pisze, że takie utwory Olgi Tokarczuk, jak Dom dzienny,
dom nocny, E.E., Bardo. Szopka, Zdobycie Jerozolimy. Raten 1675
układają się „w stopniowo rozbudowywaną opowieść o tajemniczej duszy miejsca”3. Rzeczona opowieść od czasu napisania szkicu istotnie się rozrosła, np. o wątki z Ostatnich historii
i Prowadź swój pług przez kości umarłych. W ostatniej powieści
natrafiamy na ślady germańskie. Szczególną uwagę zwracają historia rodzinna Świętopełka i legenda o Nocnym Strzelcu.
Mamy tutaj do czynienia nie tylko z pograniczem geograficznym, ale także historycznym i duchowym4.
W wilgotnych górach i jeszcze bardziej wilgotnych dolinach mieszkają „wyblakłe dzieci”, wąsaci mężczyźni „pracujący w Mostostalu”, zazwyczaj bowiem stoją na mostku we wsi
jako bezrobotni, oddając się wątpliwej kontemplacji, „mogą
oni jedynie zabijać czas, tak jak on ich powoli zabija”5. W Luftcugu stoją domy w większości zamieszkiwane tylko w sezonie letnim. Zimą opiekuje się nimi Janina Duszejko. Oprócz
niej mieszkał tutaj Wielka Stopa, mężczyzna bez specjalnego
zajęcia, którego żywił las. „Grzyby, jagody, kradzione drewno,
podsuchy do palenia, wnyki, coroczny rajd samochodów terenowych, polowania” dawały mu utrzymanie. Janina nie lubiła
sąsiada ze względu na jego postawę wobec przyrody, własnego psa i ludzi. „Jego słownik składał się głównie z przekleństw,
do których doczepiał tylko imiona własne”6. Sąsiadem Jani-
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A. Zawada, Pochwała prowincji, Wrocław 2009, s. 49.
Trzeba wspomnieć, że oprócz Olgi Tokarczuk „opowieść o tajemniczej
duszy miejsca” wzbogaca wielu pisarzy. Przede wszystkim Henryk Waniek
jako autor książek: Hermes w Górach Śląskich, Wrocław 1995; Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957, Kraków 1996; Pitagoras na trawie, Warszawa 1997; Sprawa Hermesa, Kraków 2007; Inny Hermes, Warszawa
2001; Finis Silesiae, Wrocław 2003 (trzecie miejsce na mojej prywatnej liście
tytułów) i Wyprzedaż duchów, Wrocław 2007 oraz Andrzej Zawada jako autor książek Bresław, Wrocław 1996 (drugie miejsce na liście); Dolny Śląsk, ziemia spotkania, Wrocław 2002; Pochwała prowincji, Wrocław 2009 i wybranych
wierszy z tomów Dziecię nomadów. Wiersze i uwagi, Kłodzko 1998 oraz Murzynek, Wrocław 2001.
>> 5 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000, s. 105.
>> 6 O. Tokarczuk, Prowadź..., op. cit., s. 15.
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ny jest także Matoga – Świetopełk Świerszczyński – człowiek
małomówny, zagadkowy, pedantyczny i zaradny, ojciec prokuratora Czarnego Płaszcza. Kiedyś bohaterka pozna jego ciekawą historię rodzinną. Mieszka tu też Dentysta, przyjmujący
pacjentów na wolnym powietrzu przede wszystkim od maja
do jesieni. Wtedy rozkłada swój sprzęt, by leczyć lub wyrywać
chore zęby, stosując znieczulenie zakupione w sklepie monopolowym. Trudno się dziwić, że takie widowisko miało wielu
obserwatorów.
Na obraz prowincji oprócz wymienionego miejsca i postaci
składają się: wiejska szkoła z dyrektorką i sprzątaczką, kościół
z księdzem Szelestem, Towarzystwo Grzybiarzy „Prawdziwek”
z Prezesem, Poczta Polska z Listonoszem, Policja z Komendantem, Nadleśnictwo z leśniczym Wilcze Oko, szpital z doktorem
Alim. W zasadzie wszystkie instytucje poddane są krytycznej
ocenie i poniekąd ośmieszone. W tym aspekcie książka ma poniekąd charakter polityczny – wytyka zaniedbania, wskazuje
słabe punkty, ukazuje marazm instytucji i słabość państwa, które – jak się nietrudno przekonać – ma niejedną piętę achillesową... Janina Duszejko pisze listy do Policji. Protestuje przeciwko rajdom samochodów terenowych po górach. Wysyła skargę
do kuratorium w związku z zaniedbywaniem lekcji w szkole.
Chodzi do urzędu gminy w sprawie pomocy stypendialnej dla
Dobrej Nowiny. Słowem: reprezentuje postawę obywatelską.
Niestety, okazuje się, że taka postawa dla poszczególnych instytucji państwowych jest kłopotliwa, a wszelkie działania społeczne pani Duszejko okazują się nieskuteczne.
Policja jest bierna, nie radzi sobie ani z pismami dziwnej kobiety, ani z jej wizytami, wypuszcza z rąk zabójcę, by go już nie
złapać. Wiejską szkółką zarządza młoda dyrektorka, która jest
marionetką w rękach władz lokalnych, a poziom nauczania nie
wydaje się najważniejszą sprawą w jej placówce. Bohaterka
najbardziej jednak nie lubi sprzątaczki, wtrącającej się do wielu spraw i oceniającej pracę nauczycielki, a także krytykującej
jej zachowanie, tak jakby to ona – sprzątaczka – sprawowała
faktyczną władzę w instytucji. W szkole najważniejsze okazują się próby przedstawienia o patronie myśliwych, planowanego na uroczystość otwarcia i poświęcenia kaplicy św. Huberta. Bohaterka przeznacza więc popołudnia na nadrabianie
zaległości powstałych w wyniku straconych lekcji. Listonosz
jest zły, że musi tak daleko pod górę podchodzić z listami. Roz-
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nosi nie tylko listy, ale także plotki. Ksiądz okazuje się hipokrytą, głoszącym z ambony zakłamane kazania i biorącym udział
w haniebnym według Janiny Duszejko procederze. Grzybiarze
organizują bal przebierańców, który zmienia się w zwyczajną
popijawę. Bohaterka mówi, że „Ludzie, którzy całymi dniami
włóczą się po lesie z powodu grzybów, muszą być śmiertelnie
nudni”7. Honor szpitala ratuje lekarz obcokrajowiec, z którego
– jak się zdaje – niezadowolone są miejscowe aptekarki, gdyż
przepisuje wymyślne maści, wymagające dodatkowej aptekarskiej pracy. Specyfiki są jednak skuteczne. W zasadzie najprzyjemniejszym i najjaśniejszym miejscem w powieści okazuje
się sklep z odzieżą używaną, w którym pracuje Dobra Nowina.
Gdyby uznać za Zygmuntem Baumanem, że „Współczesna egzystencja rozpięta jest na drabinie hierarchii wznoszącej się od
lokalności ku temu, co globalne”8, z pewnością Luftcug znalazłby się na dole tej gradacji.
Największym skarbem książki jest moim zdaniem Janina Duszejko. W polskiej literaturze można spotkać wiele oryginalnych,
intrygujących i zaskakujących postaci kobiecych. Dołącza do
nich pani Janina. Jej portret został naszkicowany zdecydowaną
kreską. Ta wyraźna i wyrazista postać ma swoje tajemnice. Chciałaby nazywać się Nawoja albo Bożygniewa. Los jednak sprawił
inaczej, z czym bohaterka nie może się pogodzić. Niegdyś jako
inżynier budowała mosty i była sportsmenką (w rzucie młotem
w 1971 roku zdobyła wicemistrzostwo kraju). Ze względu na
chorobę, którą nazywa Dolegliwościami, musiała porzucić swoją pracę i obecnie „uprawia zawód niewdzięczny i niskopłatny”,
czyli uczy dzieci języka angielskiego w szkole. Ta intrygująca kobieta w jesieni życia kocha zwierzęta, jest wegetarianką, pomaga przyjacielowi Dionizemu (byłemu uczniowi) w tłumaczeniu
utworów Blake’a. Zajmuje się astrologią. Stawianie horoskopów
to jej pasja. Najważniejsza dla niej książka, którą zabrałaby na
bezludną wyspę, ma tytuł Efemerydy 1920-2020. W zimie opiekuje się domami letników: Profesorstwa, Pisarki Popielistej i Studziennych, właścicieli sklepu na Krzykach.
Janina jest inteligentną kobietą, bardzo zajmującą i wyjątkową. Jest wrażliwa na wiele spraw. Ta wyjątkowość polega
na nieustannej i oryginalnej niemal interpretacji poszczególnych elementów rzeczywistości: zdarzeń, zjawisk, nazw, osób,
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Ibidem, s. 231.
Z. Bauman, op. cit., s. 142.

zwierząt, roślin itd. Na przykład bohaterka wychwytuje niuanse językowe i ocenia estetykę słów. Brzydzi się słowami: „obwieszczenie”, „denat”, „konkubent” i „priorytet”. Podobają jej
się nazwy „trafione”, takie jak: Studzienni, Wnętrzak i Meryfifka, a także te nadane przez nią samą, np. Dobra Nowina – tak
ochrzciła „niedużą miłą ekspedientkę o mandżurskiej urodzie”9
pracującą w lumpeksie. Narratorka twierdzi: „Mamy tyle imion,
z iloma ludźmi wchodzimy w jakieś związki”10, jakby nie obowiązywała tożsamość przedmiotu i nazwy, a osoby zmieniały personalia. Janina Duszejko ma swoją teorię na temat słów
nadużywanych lub stosowanych niewłaściwie, które są według niej kluczem do umysłu wypowiadającego je człowieka.
Można więc przeprowadzić klasyfikację osób według wyrazów
„generalnie”, „prawdopodobnie”, „rzekomo”, „jak gdyby”, „prawda” itd. Świadoma jest manipulacji i charakteru języka księży:
„ubogacać” zamiast „nauczyć się”, „lękać się” zamiast „bać się”,
„pochylać się” zamiast „zwrócić uwagę”. Językowe pomyłki obcokrajowca – „wiewiórki kokosowe” zamiast „wiórki kokosowe”
– stają się zaczynem przyjaźni z doktorem Alim. Janina zdaje
sobie też sprawę ze zdradliwości języka – ambony do polowania w lasach i ambony w kościele mają ze sobą wiele wspólnego. Uwielbia słowo „przemożnie”.
Jednak to, co okazuje się motorem działania bohaterki, jej
spiritus movens, to astrologia, z której wywodzi wiele teorii na
użytek prywatny. Oczywiście Janina stawia też hipotezy i buduje teorie poza duchem astrologii, objawiając tym samym
swój niekonwencjonalny i nieszablonowy sposób myślenia.
Lubi przekraczanie granic, zdając sobie sprawę, że wszystkie
granice są domeną diabła11. Ukazuje bezsens tych granic, np.
kiedy bohaterka chce zadzwonić na policję, pozostaje w zasięgu czeskiego operatora. Podaje w wątpliwość to, dlaczego
człowiek ma być pożyteczny, jaki pożytek jest z pożytku. Wśród
wielu teorii zwracają uwagę: o ubieraniu zmarłych, o stopach,
o niebie i domu, o autyzmie testosteronowym, o starości, o typach ludzi według map pogody, o smutku, o wpływie soli na
inteligencję, o sposobie na koszmary, o psychice jako systemie
obronnym przed prawdą. Krytykuje czasopisma, które starają
się wmówić nam, „czego nie zrobiliśmy, gdzie zawaliliśmy, co
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zaniedbaliśmy i w końcu naszczuć nas na samych siebie, żebyśmy sobą gardzili”12. Krytykuje prawo, które zabrania wykonywania zawodu przez dentystę ze względu na nadużywanie alkoholu, a nie ze względu na słaby wzrok. Wszystkie te refleksje
składają się na światopogląd bohaterki, sprawiającej w swoim
otoczeniu wrażenie naiwnej i prostolinijnej, w istocie przenikliwej obserwatorki, inteligentnej i nieprzejednanej obywatelki,
demaskującej zakłamania kobiety wyzwolonej.
Bohaterka podpowiada, że istnieje inna rzeczywistość, z której nie zdajemy sobie sprawy, a dla niej jest to niewątpliwe. Ta
rzeczywistość to kosmos, który nie wydaje się bezduszny. Bohaterka, stawiając horoskopy, dociera do tajemniczych i tajemnych praw, do wiedzy hermetycznej, dostępnej tylko dla nielicznych. W związku z tym to, co dla niej jest ewidentne, innym
zdaje się niemożliwe bądź śmieszne, np. znajomość daty swojej śmierci albo wpływ układu gwiazd na program telewizyjny.
W kosmosie upatruje źródła człowieka – to on odpowiada nam,
kim jesteśmy13. Wysnuwa teorię, że gwiazdy widzą nas tak, jak
my widzimy psy14. Jest to myślenie wbrew stereotypom, utartym
prawdom, myślenie, które poniekąd Olga Tokarczuk zaproponowała w artykule o heterotropii.
W szkicu Jak wymyślić heterotropie. Gra towarzyska autorka
pisze, że to, co uznajemy za oczywiste, nie jest kwestią faktów,
lecz raczej umowy społecznej i przyzwyczajeń naszego umysłu, a zatem należy do dziedziny psychologii, a nie fizyki. Świat
jest trudno przewartościować, bowiem nasz umysł działa tak,
że wspiera za wszelką cenę to, w co wierzymy. Do zadań literatury należałoby zatem zmienianie przyzwyczajeń, wytrącanie
z ogólnie przyjętych torów, stwarzanie nowych paradygmatów. Najważniejszą rolę odgrywa w tym wyobraźnia. Heterotropia to miejsce inne niż to, które znamy. Coś w rodzaju świata
alternatywnego, który mógł mieć wspólne źródło z tym naszym gdzieś głęboko w przeszłości, ale potem widocznie się
oddzielił. Atopia zaś to w medycynie nietypowe objawy, odbiegające od normy. Nietypowy świat – nie znaczy, że gorszy. Istnieje wiele sposobów rozumienia świata. Te powszechne, istniejące siłą inercji, nie muszą być najlepsze15.

Grę w heterotropie prowadzi właśnie Janina Duszejko.
To ona przecież w myśl zaleceń Olgi Tokarczuk powszechne
i typowe stwierdzenia dotyczące świata poddaje podejrzliwym oględzinom, szukając dziur i pęknięć, jest nieufna i pozwala pracować wyobraźni. Zasada W. Blake’a: „Wszystko, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jest jakimś rodzajem prawdy”
pojawia się zarówno w artykule o heterotropii, jak i w powieści. Janina Duszejko niejako poddaje się sugestiom i intuicjom
przedstawionym w artykule z „Krytyki Politycznej”. Inercyjnej
tezie o postępie wiedzy przeciwstawia mniemanie, że w jednych dziedzinach następuje wprawdzie rozwój, ale w innych,
np. metafizycznych, wręcz przeciwnie. Jest wiele rzeczy niewytłumaczalnych, które prowokują fantazjowanie, zmiany perspektyw czy nawet zatrzymanie się na chwilę. W ten sposób
ta książka staje się właśnie powieścią zaangażowaną w sprawy
społeczne i polityczne. Jest to książka ukazująca wiele spraw
z innej, niż przyzwyczailiśmy się, strony, a często także wskazująca te, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Jest to powieść
przeciwko granicom, korupcji, głupocie, bezmyślności i bezrefleksyjności działań wielu Polaków, nieumiejętności zrzeszania
się i realizowania spraw ponadindywidualnych. Przeciw ograniczeniom wolności, których w wolnym kraju mamy stosunkowo dużo. W niekonwencjonalnym myśleniu Janina Duszejko
przechodzi sama siebie, kiedy podaje przykłady zbrodni dokonanych na ludziach przez zwierzęta i informuje o wyrokach
wykonanych na winowajcach16. Proponowane teorie niekoniecznie muszą być właściwe i prawdziwe – zazwyczaj nie są,
pokazują jednak, że można myśleć inaczej, że odmienna postawa też jest dopuszczalna i godna szacunku, że starając się
badać tajemnice, możemy stosować różne metody, zabiegi
i klucze. Tak zatem bądźmy dobrej myśli. Olga Tokarczuk pisze:
„Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, już jest lepiej”17.
O wartości książki decyduje także język. Wprawdzie sama
autorka przyznała, że za bardzo się na nim nie skupia i traktuje go tylko jako narzędzie18, to jednak ten język jak na kryminał
wydaje się aż nadto soczysty, bogaty, pełen odkrywczych metafor czy trafnych porównań, np. „Niechęć ostra jak chrzan” (s.
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40), „w garnku obok, przykryty białą warstewką tłuszczu, spał
barszcz” (s. 23), „ze wstydu ten brzuch chował się w okolice genitaliów” (s. 40), „Niechże w ciemni swojego umysłu wywołuje z angielskich negatywów polskie zdania” (o tłumaczeniu
Blake’a przez Dyzia, s. 76), „Ranki zimowe zrobione są ze stali. Mają metaliczny smak i ostre krawędzie” (s. 140). W książce
znajdziemy też sporo aforyzmów, które mogą posłużyć zagubionym duszom za motta życiowe lub wieczorne refleksje, jak
chociażby to wzięte z Blake’a: „Przeciwstawność jest przyjaźnią
prawdziwą” (s. 109) albo: „Czasem myślę, że tylko chory jest naprawdę zdrowy” (s. 105). Żeby nie być gołosłownym, przytoczę
tych myśli znacznie więcej: „Czasami, gdy pomyśli się szerzej,
nie zważając na pewne Przywiązania Umysłu, gdy weźmie się
pod uwagę Rachunki uczynków, można zdać sobie sprawę, że
czyjeś życie wcale nie jest dobre dla innych” (s. 35); „Gdy się ma
już swoje lata, trzeba pogodzić się z tym, że ludzie będą wiecznie wobec nas zniecierpliwieni” (s. 38); „smutek jest ważnym
słowem w definicji świata. Leży u podstaw wszystkiego, jest
piątym żywiołem, kwintesencją” (s. 62); „Dobrze jest na czymś
całkowicie polegać” (s. 73); „Jestem fantomem zbudowanym
z bólu” (s. 82); „Bóg stworzył Człowieka Szczęśliwym i Bogatym.
Lecz zwykła przebiegłość uczyniła niewinnych biedakami” (z
Blake’a, s. 112-113); „Zdrowy jest tylko ten, kto cierpi” (s. 137);
„Śmierć, której nikt nie zauważył, staje się podwójnym skandalem” (s. 187); „Zdrowie jest stanem niepewnym i nie wróży nic
dobrego. Lepiej jest być sobie spokojnie chorym, wtedy przynajmniej wiemy, na co umrzemy” (s. 200); „Wszystko przeminie.
Mądry człowiek wie to od samego początku. I niczego nie żałuje” (s. 200); „Wszystko, co możemy pomyśleć, jest jakimś rodzajem prawdy” (s. 245, z Blake’a); „Wszystko się łączy ze wszystkim i wszyscy tkwimy w sieci różnych korespondencji” (s. 252);
„Nie powinniśmy się zbytnio rozgaszczać w żadnym miejscu”
(s 259); „Każda bowiem najmniejsza cząstka świata składa się
z cierpienia” (s. 262); „Ludzie są w stanie zrozumieć tylko to, co
sami sobie wymyślą i czym się karmią” (s. 268).
Wspomniany Nocny Strzelec kojarzy się z niebem i wskazuje na to, że niebo, jakkolwiek by było, ma nad nami przewa-

gę, a gwiazdy tańczą nad nami nie jak im zagramy, lecz jak one
same słyszą muzykę sfer. Warto podnieść oczy i zobaczyć ten
taniec! Trzeba też czasem spuścić głowę i popatrzeć na swoje
stopy. Henryk Waniek cytuje taoistycznego mędrca: „Człowiek
rozpoczyna się od stóp” i dalej pisze: „Jeśli dla próby skierujemy
na chwilę świadomość ku naszym stopom i sprawdzimy, jak się
czują – natychmiast zauważymy, że to właśnie one, z odległych
peryferiów ciała, pokornie, ale stanowczo, dyrygują naszym nastrojem. Że są ukrytym fundamentem duchowego gmachu, jaki
zamieszkujemy”19. Koresponduje z tym myśl Janiny Duszejko:
Zawsze miałam wrażenie, że stopy są naszą najbardziej intymną i osobistą częścią ciała, wcale nie genitalia, nie serce, czy nawet mózg, narządy bez istotnego znaczenia, które
zbyt wysoko się ceni. To w stopach kryje się cała wiedza na
temat Człowieka, tam spływa z ciała ważki sens tego, kim naprawdę jesteśmy i jak odnosimy się do ziemi. W dotknięciu
ziemi, na jej styku z ciałem mieści się cała tajemnica – że jesteśmy zbudowani z pierwiastków materii i jednocześnie jej
obcy, oddzieleni. Stopy – to są nasze wtyczki do kontaktu20.
Zdaje się, że oba fragmenty należy rozumieć w sensie przenośnym, bo inaczej co by było z ludźmi po amputacjach? Co dyrygowałoby ich nastrojem? Traciliby fundamenty duchowego
gmachu? Byliby pozbawieni najbardziej intymnej i osobistej części ciała? Autorka temat amputacji poruszyła już w Biegunach.
Historia Filipa Verheyena, spisana przez jego ucznia i powiernika,
Willema van Horssena i Listy do amputowanej nogi to przejmujące karty tej frapującej lektury21. Prowadzą czytelnika w krąg pytań fundamentalnych: „Jakim to sposobem rozciągłe ciało może
nawiązywać przyczynowy kontakt z nierozciągłą duszą? Jak powstaje i skąd się bierze ból?”22. Są to pytania dość popularne
w literaturze współczesnej. Nie stroni od nich pozornie lekka,
rozrywkowa książka, której tytuł, jak się zdaje, będę musiał wciągnąć na nowo powstałą listę tytułów osobliwych.

>>
>>
>>
>>

19
20
21
22

H. Waniek, Opis podróży..., op. cit., s. 103-104.
O. Tokarczuk, Prowadź..., op. cit., s. 18.
O. Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2007, s. 213 i nast.
Ibidem, s. 235.
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CIEKAWA MONOGRAFIA NIEZNANEGO DZIEŁA
Izabela Surynt, Przemoc – pamięć – tożsamość w niemieckiej literaturze II połowy XX wieku. Światy ze słów
Helgi M. Novak, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010.
Andrzej Zawada

Helga Novak? Nie, nie znam, nie słyszałem. To standardowa
reakcja na nazwisko niemieckojęzycznej pisarki urodzonej
w 1935 roku w Berlinie i obecnie mieszkającej w Polsce. Polski czytelnik nie ma dostępu do utworów Helgi M. Novak, nie
zetknął się z jej tekstami, ponieważ nie spotka ich w naszych
czasopismach ani księgarniach. W kraju będącym od wielu
lat przybranym miejscem zamieszkania pisarki – osiedliła się
w Borach Tucholskich – i, co więcej, stanowiącym istotny wątek
tematyczny w jej dziele twórczość ta pozostaje niemal całkowicie nieznana. W mediach nie ma wzmianek o tej autorce, nikt
nie przeprowadza z nią wywiadów. Nawet jej sąsiedzi nie wiedzą, kim jest i czym się zajmuje, jest dla nich „tą Niemką z lasu”.
Jej utwory nie zostały dotąd spolszczone i trzeba stwierdzić, że
choć istnieją, brakuje ich we współczesnym polsko-niemieckim dialogu.
A twórczość literacka Helgi M. Novak jest bogata i wieloaspektowa zarówno pod względem estetycznym, jak tematycznym. Autorka licznych tomów prozy fabularnej, eseistycznej oraz zbiorków poezji posiada znaczny dorobek pisarski, od
dawna dobrze znany i wysoko ceniony w niemieckich kręgach
literackich, uhonorowany wieloma poważnymi, opiniotwórczymi nagrodami. Można powiedzieć, iż twórczość Helgi M.
Novak od dziesięcioleci istotnie uczestniczy w niemieckim dyskursie kulturalno-społeczno-politycznym.
Zatem już choćby z tego względu praca Izabeli Surynt, zatytułowana Przemoc – pamięć – tożsamość w niemieckiej literaturze drugiej połowy XX wieku: Światy ze słów Helgi M. Novak, prezentująca owo znaczeniowo bogate zjawisko, jakim
jest twórczość niemieckiej autorki, zasługuje na uważne zainteresowanie. Przygotowane przez Izabelę Surynt studium
systematycznie i wszechstronnie, w sposób monograficzny,
przedstawia twórczość tej interesującej pisarki, funkcjonalnie
wprowadzając również składnik jej społeczno-politycznej i in-

telektualnej biografii, sytuowanej z kolei w umiejętnie przedstawionym kontekście procesów i przemian zachodzących po
drugiej wojnie światowej w ideologicznie i administracyjnie
podzielonym społeczeństwie niemieckim. Twórczość Helgi
Novak mogłaby być w Polsce odczytywana na kilku planach:
prócz planu egzystencjalnego, bardzo ważnego dla pisarki,
równoległe i równoważne są tu warstwa niemieckich przejść
historycznych w XX wieku, a przede wszystkim ich społecznomentalnych skutków, warstwa odniesień do głębokich i niełatwo czytelnych związków polsko-niemieckich, warstwa historiozoficzna... Mam nadzieję, że polscy tłumacze i wydawcy
zauważą to intrygujące pisarstwo. Tymczasem znajdujemy się
w nieco dziwnej sytuacji, kiedy najpierw ukazuje się obszerne
i wnikliwe studium jej twórczości, a ona sama pozostaje nieobecna i nieznana, a tym samym jej problematyka, także nas
dotycząca, do nas nie dociera.
Częstotliwość, z jaką wątki polskie pojawiają się we współczesnej literaturze niemieckiej, warta jest zresztą większej uwagi, bowiem obecność tych wątków i motywów od dawna już
nie ogranicza się do wymiaru swoistej egzotyki, ale oznacza
uczestnictwo w kluczowych przemianach świadomości. Zawarte w tytule monografii hasła pamięci i tożsamości odnoszą się do istoty tych przemian. Wydaje mi się, że chyba
w niezbyt wystarczającym stopniu jesteśmy tego świadomi.
Twórczość Helgi M. Novak, nic nie tracąc ze swej literackiej
autonomii, którą Izabela Surynt konsekwentnie w swych analizach szanuje, została przez badaczkę dostrzeżona, odczytana
i przedstawiona jako złożony, niejednoznaczny i we wszystkich
swych aspektach znamiennie charakterystyczny literacki zapis
intelektualnych, emocjonalnych i światopoglądowych procesów zachodzących w zbiorowej niemieckiej świadomości. Dlatego tytuł pracy, eksponujący hasłowo ujęte zagadnienia-klucze: „przemoc – pamięć – tożsamość”, precyzyjnie odzwierciedla
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optykę monografii, pozwalającą na równoległą lekturę biografii pisarski, jej dzieła oraz jego znaczeń i kontekstów. Poznawcze
walory tego opracowania mają wymiar literaturoznawczy, kulturoznawczy i niemcoznawczy jednocześnie, analizowany jest tutaj „obiekt” swoisty, a zarazem wszechstronnie reprezentatywny.
Na wybór i charakter tego „obiektu” warto zwrócić uwagę, przesądza on bowiem o wartości i rezultacie opracowania.
Dodam jeszcze z przyjemnością, iż monografia przygotowana przez Izabelę Surynt reprezentuje najwyższy stan-

dard metodologiczny i estetyczny, napisana została bowiem
z uwzględnieniem najnowszej wiedzy humanistycznej i jednocześnie w sposób perfekcyjny literacko, co w przypadku tego
rodzaju opracowania oznacza doskonałą komunikatywność,
precyzję i wyważony, racjonalny, niepozbawiony literackiego
wdzięku styl narracyjny. Taki właśnie warsztat badacza-humanisty cechuje również wcześniejszą, wysoko cenioną twórczość
naukową prof. Izabeli Surynt, niejednokrotnie nagradzaną
w Polsce i w Niemczech.
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NOTY O AUTORACH
Karina Cicha – absolwentka filologii polskiej i filmoznawstwa
UAM, doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, pasjonatka kina południowoamerykańskiego i kuchni francuskiej.
Małgorzata Czapiga – absolwentka polonistyki UJ, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, interesuje się literaturą współczesną, antropologią i teatrem (szczególnie awangardowym), publikuje m.in. na łamach „Kultury
współczesnej”, „Kontekstów”, „Literatury Ludowej” i „Tematów
z Szewskiej”.
Bartosz Czartoryski – filolog, literaturoznawca i dziennikarz.
Jego publikacje ukazują się od wielu lat w portalu internetowym Gildia.pl, gdzie zajmuje się także pracą edytorską. Zastępca redaktora naczelnego oraz szef sekcji filmowej magazynu „Lśnienie”, zajmującego się literackim i filmowym horrorem.
Publikuje regularnie w miesięczniku „Kino”. Stały współpracownik Stowarzyszenia Klubu Miłośników Filmu oraz redaktor magazynu „Grabarz Polski”.
Urszula Glensk – zajmuje się literaturą i krytyką. Autorka książek Proza wyzwolonej generacji 1989-1999 (Wydawnictwo Literackie, 2003) oraz Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze
(Atut, 2006). Artykuły krytycznoliterackie publikuje w „Nowych
Książkach”.
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, ostat-

nio zainteresowany pragmalingwistyką, przede wszystkim jednak regionalista i zapalony wędrowiec.
Bartosz Jastrzębski – wykłada filozofię i etykę w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Wydał książkę
Poezja przeciw filozofii. Idea wyobraźni i krytyka rozumu w poezji filozoficznej Williama Blake’a (Wrocław 2006). Interesuje się
niespokojnym pograniczem filozofii i literatury. Tropi motywy
przewodnie codzienności, jej udręki i drobne nadzieje. Ukazały się dwa tomy jego esejów: Pająk. Szkice prawie filozoficzne
(2007) oraz Próżniowy świat (2008).
Barbara Kowalski – absolwentka poznańskiej germanistyki
i studiów Niemiecki jako język obcy (DAF) na Uniwersytecie im.
Jana Gutenberga w Moguncji; pracownik mogunckiego Instytutu Slawistyki. Z zainteresowaniem przygląda się życiu emigrantów w Niemczech, badawczo śledzi odbiór niemieckiej literatury w Polsce i polskiej w Niemczech.
Barbara Kulesza – studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim.
Jan Kurowicki – jest filozofem, eseistą i poetą. Wydał ponad
trzydzieści książek z filozofii kultury i literatury, estetyki i teorii poznania. Ostatnie to: Pochwała dystansu (2000), Odkrywanie codzienności (2004), Dlaczego ozdoba zdobi (2006) oraz tomiki poetyckie Zepsuta bajka (2007) i W poranku słonecznej rosy
(2009). Pracuje na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i jest
kierownikiem Katedry Nauk Społecznych.
Arkadiusz Lewicki – absolwent wrocławskiej polonistyki,
filmoznawca, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa

RECENZJE – AKTUALNOŚCI – NOTY < ZNACZENIA < 183

cs4 znaczenia 04 v16 do druku.indd 183

2010-10-11 12:57:47

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.

i ekrany. Eseje o kulturze popularnej (ATUT, Wrocław 2005),
Utracona prywatność. U progu XX-wiecznej ekspansji mediów
(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010).
Zainteresowania badawcze: kultura masowa, literatura
popularna, przemiany odbiorców i odbioru kultury mediów,
PR jako fikcje kultury.

Jędrzej Morawiecki – adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego;
doktor socjologii i literaturoznawstwa; dziennikarz,
współzałożyciel grupy Dziennikarzy Wędrownych; 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.

Wojciech Stanek – ukończył studia w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie
Wrocławskim. Pasjonat kina, szczególnie zainteresowany
nowatorskimi sposobami audiowizualnego wyrażania emocji
w filmie. Wielbiciel twórczości Larsa von Triera i Przemysława
Wojcieszka.

Jerzy Olek – artysta i teoretyk sztuki; animator ruchu fotografii
ekspansywnej i medialnej oraz fotografii elementarnej.
Pomysłodawca i kurator wielu wystaw w Polsce i za granicą.
Twórca galerii Foto-Medium-Art (1977), obecnie działającej
w Krakowie. Członek zespołów redakcyjnych „Fotografii”,
„European Photography”, „Projektu”, „Art Life”, „Arteonu”
i „Artluku”. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
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.
Leszek Pułka – polonista, piastuje stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej
Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Ostatnio
opublikował: Wrocław ze smakiem (Wydawnictwo Krakowskie,
Kraków 2002), Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian
komunikacji społecznej i kultury popularnej (Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004), Książki

Beata Szady – z wykształcenia i zawodu dziennikarka;
ukończyła studia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pasjonuje się
reportażem, językiem hiszpańskim, sportem.
Łukasz Śmigiel – filolog, dziennikarz radiowy i prasowy.
Autor opowiadań (zbiory Demony, Mordercy) i powieści (cykl
Decathexis, Cmentarzysko) łączących ze sobą konwencje grozy,
kryminału i thrillera. Redaktor naczelny czasopisma „Lśnienie”,
poświęconego kulturze grozy. Publikował dotąd między
innymi w „Nowej Fantastyce”, „Przekroju”, „Tyglu Kultury”, „Alfred
Hitchcock poleca”. W wolnych chwilach produkuje słuchowiska
radiowe, które emitowały między innymi Radio Wrocław, Radio
Copernicus i Radio Kolor. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej.
Magdalena Tyrka – studentka drugiego roku dziennikarstwa
(Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr),
specjalność PR, interesuje się filmem i literaturą fantastyczną.
Andrzej Zawada – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego,
kieruje Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
eseista i 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).
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