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OD REDAKCJI
W obecnym, szóstym już zeszycie „Znaczeń” najbardziej zajmuje nas pojęcie sąsiedztwa. Rozumiemy je jako oparcie, spoiwo tkanki społecznej rozmaitych wspólnot. Jako wartość indywidualną i zbiorową. Sąsiedztwo postrzegamy również jako
ważny składnik kulturowej gleby. Ale wiemy, że można je postrzegać jako balast, narzędzie opresji i kontroli. Wyobrażeni
sąsiedzi sprzyjają niekiedy kreacji wirtualnych złych, budowie
fantomów i widmowych zamków majaczących z drugiej strony rzeki.
Sąsiedztwo zatem, z jednej strony, jest darem. Może dawać nadzieję, rozwijać, stymulować. Z drugiej jednak strony
– obciąża kompleksem i wyrzutem sumienia. Ta świadomość
ambiwalencji sąsiedztwa patronuje wywiadowi, jaki Jędrzej
Morawiecki i Bartosz Jastrzębski przeprowadzili z Adamem
Szostkiewiczem – znanym dziennikarzem, publicystą i tłumaczem, autorem wydanej niedawno książki Święte szyfry.
I w niej, i w rozmowie z naszymi redaktorami komentator „Polityki”, choć świadom jest kryzysu dialogu, zwraca się jednak ku
budującym przykładom spotkań różnych wyznań i kultur. Nie
wierzy „w cofnięcie się do epoki przedekumenicznej” i podaje
w wątpliwość modne dziś prognozy rychłego zderzenia wielkich cywilizacji.
Boris Knorre, współtwórca Encyklopedii współczesnego życia religijnego Rosji oraz były członek Wydziału Edukacji Religijnej i Katechizacji w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, którą
nazywa zresztą „podzespołem machiny państwowej”, przygląda się zadziwiającym relacjom tej instytucji z sąsiadującymi w ramach jednego państwa religiami. Pokazuje nam m.in.,
jak prawosławie, „przepojone tradycją konserwatywną [...] akcentuje i artykułuje na zewnątrz własną wyjątkowość kulturowo-historyczną, własną obyczajowość i specyfikę nacjonalistyczną”.

Sąsiedztwo, jeśli rozumieć je dosłownie, odsyła nas do problemów o innych jeszcze wymiarach, do problemów mierzonych długością ogrodzenia i wysokością żywopłotu, dręczących jednak i piętrzących się z dnia na dzień. Ale napięcia
występujące w skali podwórka i ogrodzenia, biorące się na
ogół z oślego uporu i przywiązania do własnego widzimisię,
skutkują również wcale niemałymi rozczarowaniami. Wiedzą
o tym „miastowi” osiedlający się w pięknej Nowicy w Beskidzie
Niskim, których sąsiedzkie zatargi i nieporozumienia z miejscowymi świetnie opisuje Beaty Szady, podobnie jak przykłady ich
wzajemnej ciekawości i niełatwych kompromisów.
Problem sąsiedztwa przewija się przez szósty numer „Znaczeń” nieustannie. Nie tylko w rozdziale pierwszym, jak zwykle poświęconym tematowi przewodniemu. W części dotyczącej sztuki dziennikarskiej zamieszczamy wywiad z Janem
Andrzejem Dąbrowskim, Prezesem Zarządu Kolegium Europy
Wschodniej, które od kilkunastu już lat nie ustaje w pogłębianiu niezwykle owocnego, co nie znaczy, że zawsze łatwego,
dialogu z naszymi wschodnimi sąsiadami.
Jan Kurowicki wspomina natomiast środowisko tygodnika
„Sprawy i Ludzie” – „uchodzącego w latach osiemdziesiątych za
tak lewicowy, że – jak pisze autor – dystansowała się względem
niego nie tylko wpięta w klapę Wałęsy Matka Boska, ale nawet
Matka Partia”. Retrospektywa profesora Kurowickiego, niegdyś
dziennikarza „Spraw i Ludzi”, ma dla historyków i medioznawców olbrzymią wartość dokumentacyjną, ale jej najistotniejszym walorem jest dostrzeganie różnorodności i odmienności
tam, gdzie w modelowych narracjach widzimy na ogół jeden
złowrogi żywioł. Artykuł ten mówi bowiem o sąsiedztwie w ramach jednej partii i jednego socjalistycznego ustroju: idealistów, tych właśnie, którzy tworzyli redakcję „Spraw i Ludzi”,
owego „zbiorowego Don Kichota”, sądzącego, że „uda się par-
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tii przywrócić charakter robotniczy, wprowadzić samorządy
w miejsce biurokratycznych struktur państwa” oraz „czegoś na
kształt wielkiego, wielobranżowego przedsiębiorstwa”, którego
funkcjonariuszy autor artykułu nazywa paradoksalnie „zbiorowym kapitalistą”. Świadom jest zresztą, jak trudne to było sąsiedztwo, jak wiele szans zaprzepaszczono w grze pomiędzy
jedną i drugą wizją kraju, pomiędzy reprezentantami to uzupełniających, to wykluczających się partyjnych opcji.
Szósty zeszyt „Znaczeń” obfituje w wiele innych artykułów
naukowych i publicystycznych. Wzrok niejednego czytelni-
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ka przykuje zapewne nazwisko Krzysztofa Mroziewicza, który
w „Znaczeniach” zagościł z reportażem o początkach funkcjonowania hawańskiej szkoły filmowej, założonej z inicjatywy Fidela Castro i... Gabriela Garcíi Márqueza. Miłośnicy kina zwrócą
również uwagę na wywiad Igi Kołacz z Milenią Fiedler, otwierający cykl rozmów z najlepszymi polskimi montażystami.
Całej zawartości półrocznika nie sposób jednak streścić
w krótkim edytorialu. Każde streszczenie jest przecież li tylko
namiastką i uogólnieniem, które oddala właściwą lekturę. Do
niej więc teraz zachęcamy.

SĄSIEDZTWO
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O STOSUNKACH ZŁOSĄSIEDZKICH
Z Adamem Szostkiewiczem – dziennkarzem„Polityki”, tłumaczem i publicystą
– rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki
> Jędrzej Morawiecki: Czy religia musi mieć w sobie ziarno
konfrontacji? Czy też – jak pan pisze – fundamentalizm jest
wtórny? Innymi słowy: czy religia ma zawsze pazury, my zaś
możemy je jedynie przycinać? A może ktoś te pazury jej dokleja?
> Adam Szostkiewicz: To materia niezwykle skomplikowana.
Jako publicysta odpowiem jednak następująco: ja patrzę zawsze na dwa poziomy religii. Po pierwsze na elitę, która produkuje doktrynę, teologię, określa religijną tożsamość. Drugi
poziom to konsumenci doktryny, czyli wyznawcy: są to bądź
wielkie rzesze, bądź niewielka publiczność małej wspólnoty,
na przykład sekty. Bez względu jednak na wielkość wewnętrzne mechanizmy grupy zdają mi się podobne. Na obu poziomach istnieje niebezpieczeństwo, o które pan pyta. Możemy
świadomie religię przekierować tak, by stała się zarzewiem
konfrontacji. Można jednak również próbować orientować ją
w drugą stronę. Sobór Watykański II był w Kościele łacińskim
próbą przebudowania wizerunku i przekonstruowania doktryny w kierunku odwrotnym od konfrontacji. Po działaniu elit
nastąpiła jednak reakcja odbiorców produktu. Oto 60 lat po
soborze trwa ciągle dyskusja, która nie tyle prowadzi do konsensu, ile pogłębia podziały (mimo że intencje zdawały się jak
najbardziej słuszne, a kierunek zmian – pożądany i nieunikniony). Materia to niezwykle trudna, a w czasach globalizmu

– jeszcze bardziej skomplikowana. Powiedziałem o konfrontacji wewnętrznej, ona jednak musi prowokować również reakcję podmiotów zewnętrznych. Wymusza to każda redefinicja
własnej tożsamości, na przykład islamskiej. Owe zmiany przyciągają naszą uwagę, mimo że jesteśmy z innego kręgu kulturowego. Muzułmanie interesują również Chińczyków, którzy borykają się z realnym politycznym problemem islamu. Jak
więc widzimy, z którejkolwiek strony byśmy tożsamość religijną obchodzili, jakkolwiek byśmy ją ujmowali – pańskie pytanie
ma uzasadnienie. Odpowiadam więc: tak, najczęściej religia
może być zarzewiem konfliktu wewnętrznego i zewnętrznego,
wybuchającego na różnych poziomach. To zagrożenie nie jest
wyssane z palca.
> Bartosz Jastrzębski: W środowiskach intelektualnych,
również w mediach, przywykliśmy do takiego oto tonu komentarzy: islam jest w porządku, kłopot mamy tylko z tymi
fundamentalistami. Chrześcijanie są OK, gdyby nie ci fundamentaliści. Żydzi są w porządku, wśród nich nie lubimy
również jedynie fundamentalistów, których traktujemy jako
swoistą narośl. Pan mówi o redefinicji, dokonywanej przez
elity. Czy jednak religia, która z samej swej natury angażuje
najgłębsze pokłady ludzkiej psyche, nie rości sobie równocześnie prawa do absolutności? Symbole religijne będą nośne dopiero wtedy, gdy zgodzimy się, iż doprowadzą nas do
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Boga, Nirwany itd. Owego mechanizmu nie usuniemy, bez
względu na wysiłki, jakie podejmowałyby elity. Wydaje się,
że nieunikniona jest tu następująca sekwencja: pobudzenie intelektualne i emocjonalne (to ostatnie szczególnie widoczne w religiach Księgi), potem zaś absolutyzacja symboli
i konfrontacja. Konfrontacja owa może być ograniczana – na
przykład przez instytucje demokracji liberalnej. Czy nie jest
jednak tak – iż będzie ona zawsze tkwić w samym sercu doświadczenia religijnego? Postawmy tę tezę jeszcze mocniej,
w duchu modelu oświeceniowego. Może należy zlikwidować religię w ogóle? Konflikt będzie bowiem drzemać w niej
bądź płonąć zawsze.
> Adam Szostkiewicz: Problem pojawia się zawsze wtedy, gdy
powraca temat mocnej tożsamości. Tak dzieje się w islamie,
w chrześcijaństwie, ale także w buddyzmie, pomimo jego stereotypu religii miłej i nikomu niewadzącej. Potrzeba tak silnej
autoidentyfikacji wynika zaś stąd – tłumaczy się zwykle – że nasze tożsamości są podmywane przez globalizm. Dlatego też religie skupiają się obecnie na swoich problemach, mniej oglądając
się na innych. Z punktu widzenia komunikacji międzyreligijnej nie ma przy tym moim zdaniem większego znaczenia, czy
zamknięcie owo jest realizowane poprzez siłowe narzucanie
własnego paradygmatu (na przykład wahabickiego), czy też
poprzez bardziej demokratyczne i skądinąd twórcze spory wewnątrzchrześcijańskie. Bez względu bowiem na wariant – podważa się zasadność dialogu, który coraz częściej jest wyśmiewany, dezawuowany jako projekt elit, niemający przełożenia na
życie mas. Owa krytyka jest oczywiście zbyt prosta, by wytrzymała konfrontację z rzeczywistością. Są przecież takie miejsca na
globie, gdzie ludzie różnych wyznań i kultur pokojowo współżyją. Ponadto, jeśli przyjrzymy się owocom Soboru Watykańskiego II, to przez ostatnie 60 lat dialog zszedł jednak niżej. Mieszkałem przez lata w Anglii, widziałem, jak anglikanie otwierali się na
dyskryminowanych do tej pory, obolałych i nieufnych katolików.
Patrzyłem, jak rozgrywa się to na poziomie parafii, wspólnych
nabożeństw, herbatki, mafinów, gry na gitarze. Nie bez kozery
podaję przykład brytyjski, gdzie mechanizmy demokratyczne są
głęboko zakorzenione i – cokolwiek by mówić – przynoszą stabilizujący efekt społeczny. Nie widzę więc większego napięcia pomiędzy samym modelem liberalizmu a tolerowaniem religii (nawet z jej uzurpacjami). Postrzegam przy tym ową koegzystencję
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nie tylko jako sąsiedztwo z konieczności, ale również jako wzajemne zainteresowanie: dlaczego wierzycie w to, w co wierzycie? Dlaczego żyjecie zgodnie z tym, w co wierzycie? Mikropolis Londynu pokazuje, że to jest możliwe: zarówno w relacjach
z islamem, jak i z buddyzmem i hinduizmem. Wszystko zaczęło
się psuć od czasu wzmocnienia nurtu wahabickiego. Teraz sytuacja przedstawia się rzeczywiście kiepsko: młodzi ekstremiści
rekrutują się bowiem wśród młodzieży, która jest tam urodzona
i wychowana, która lepiej mówi po angielsku, a często po arabsku nie mówi w ogóle. To przecież oni urządzili zamachy lipcowe
2005 roku.
> Jędrzej Morawiecki: Mówi pan o radykalizmie islamskim.
My kończymy właśnie pisać książkę Krasnojarsk zero i kontynuujemy dalsze badania nad religijnością na Syberii. W prowadzonych przez nas wywiadach pojawiają się wielokrotnie
głosy – nazwijmy to – ekumenizmu antymuzułmańskiego.
Oto jeden z bardziej liberalnych duchownych prawosławnych powiada na przykład: „Macie problem. Islam jest u was
w Europie obcy. Nasi Tatarzy są zruszczeni, oswojeni”. Następnie jednak ów duchowny wzywa do sojuszu, mówi: „Powinniśmy się zjednoczyć, choć pewnie już nie zdążymy, za
bardzo zamknęliśmy się, zagrzebaliśmy w swoich problemach”. Inny zaś dodaje: „Jeśli się nie zjednoczymy, muzułmanie potną nas na paski”. Ekumenizm okazuje się negatywnie
skorelowany z dialogiem międzyreligijnym. Jak pan sądzi,
czy to jest zjawisko regionalne, rosyjskie, czy to prawidłowość szersza?
> Adam Szostkiewicz: Jest to zjawisko bez wątpienia częstsze.
Przypadek rosyjski jest przy tym dla mnie niezwykle frapujący. Od lat obserwuję próby dialogu katolicko-prawosławnego.
Nie będę kryć: prawosławie jest najbardziej odległe od mojego
ideału otwartości. Przeświadczenie o istnieniu człowieka jako
własności Boga, cerkwi i narodu – stanowi antypody w stosunku do mojej liberalnej wizji. Z tegoż powodu dialog watykańsko-moskiewski nie pasjonował mnie nigdy tak, jak tych,
którzy idealizują prawosławny mistycyzm. Niejeden raz przebywałem w owych sceneriach, one są rzeczywiście niezwykle
atrakcyjne dla człowieka wrażliwego duchowo. Powiedzmy
zresztą jasno – dla ludzi wrażliwych zetknięcie z liturgią odmiennej religii zawsze będzie z początku fascynujące. Zapominamy jednak przy tym, że tradycje mistyczne to w chrześcijań-

stwie nie tylko prawosławie, że napełniony jest nimi również
katolicyzm. Można je odnaleźć bez trudu we wspólnotach benedyktyńskich czy u trapistów.
> Bartosz Jastrzębski: Również u dominikanów...
> Adam Szostkiewicz: Owszem, ale to są giganci, borykający
się z problemami, które pojawiają się zawsze, gdy rozrasta się
korporacja. Powracając jednak do Rosji – nie możemy się dać
nabrać na wyjątkowość mistycyzmu w prawosławiu, które – co
więcej – w znanych mi wariantach jest niezwykle konserwatywne społecznie. I to mi się nie podoba, bo świat idzie w inną
stronę. Może kiedyś przyjdzie kolejna zmiana? Niewykluczone.
Ja jednak wolę obecny kierunek, widoczny w świecie chrześcijaństwa zachodniego, które konsekwentnie odchodzi od tego,
co nazywa się modnie dominacją narracji. Coraz bardziej akceptuje się myśl, zgodnie z którą chrześcijaństwo ma się w naszym świecie rozpłynąć. To nie jest moim zdaniem wizją przerażającą, mimo że tak odbierają ją gorliwi ortodoksi. Ja owo
rozpłynięcie rozumiem jako spełnienie zadania naszej religii,
która przyszła po to, by nasycić świat swoimi wartościami (nazywanymi teraz po prostu prawami człowieka) i odejść, bądź
przejść do nisz. W owych niszach wierni będą mogli partycypować w życiu religijnym małych wspólnot, nie zaś w masowych
obrzędowych spektaklach, napędzanych konformizmem społecznym. W owym kontekście to, co dzieje się w prawosławiu
rosyjskim – nie przekonuje mnie. Co więcej – niepokoi mnie,
że prawdziwi reformatorzy – nie żyją. Boli, że ojciec Aleksander Mień zginął w tak tragicznych okolicznościach. To jest dla
mnie wymownym świadectwem kondycji cerkwi. Czy dialog
jest więc możliwy? Od kiedy w Wiedniu pojawił się biskup Hilarion, zaczęły płynąć sygnały świadczące o tym, że prawosławie porozumie się rzeczywiście z Kościołem rzymskim. Przy
Wojtyle wydawało się to niemożliwe. On był Polakiem, tymczasem tak samo jak my mamy obsesję antyrosyjską, tak Moskwa
zmaga się z własną obsesją rusożerców. Po Janie Pawle II przyszedł jednak Benedykt XVI. Cóż za ulga! Z Niemcem Wielkorus
zawsze się dogada. Owe sygnały wcale mnie nie cieszą. Jesteśmy bowiem świadkami dialogu pomiędzy twardą ortodoksją,
której patronuje Ratzinger, a superkonserwatywną ortodoksją prawosławną. Czy może wyniknąć z tego jakieś dobro? Nie
mnie sądzić. Niechaj się w końcu spotkają, na razie jesteśmy
świadkami coraz liczniejszych tego zapowiedzi.

> Bartosz Jastrzębski: Podał pan przykład brytyjski, w którym liberalna demokracja radzi sobie nawet z roszczeniowymi grupami religijnymi. Powiada pan: to się da zrobić, to nie
utopia. Mówi pan jednak o wzmacnianiu tożsamości, która – jak rozumiem – nie bardzo pana cieszy. Przychodzą tu
na myśl bliskie przykłady sporu o krzyże we Włoszech czy
o chusty we Francji. Uważa pan, że owe wydarzenia to wypadki przy pracy, czy też pomruki nadchodzącej burzy, zapowiedź zderzenia paradygmatów?
> Adam Szostkiewicz: Znaleźliśmy się w momencie, w którym
wszystkie symptomy nakazywałyby wystawić diagnozę pesymistyczną. Wszystko świadczy o tym, że rzeczywiście zbliża się
konfrontacja. Ja jednak – mimo tego, co przed chwilą powiedziałem, sądzę, że rychłego zderzenia nie będzie. Należy się tu
bowiem wystrzegać pułapki prezentyzmu. Nie możemy prognozować sytuacji jedynie na podstawie bieżących wydarzeń.
Wierzę – właśnie jako liberał – w instynkt samozachowawczy.
Wierzę, że społeczności dostrzegą zagrożenie, co wymusi ponowne podjęcie dialogu, prawdopodobnie w innym niż dotychczas wydaniu. Obecny model pracy w komisjach zużył
się. Nie zgadzam się jednak z większością komentatorów, którzy utrzymują, że cofnęliśmy się do epoki przedekumenicznej.
Przyznaję – nastąpił kryzys. Jako typowy chrześcijański optymista mówię: to kryzys wzrostu. Na razie jest więc bardzo źle,
ale coś dobrego się z tego urodzi. Jeśli tylko nie opęta nas niespotykane dotąd szaleństwo.
> Jędrzej Morawiecki: W pana tekstach dialog ujmowany
jest bardziej systemowo i beznamiętnie. Teraz widzę jednak,
iż idea dialogu urzeka pana, szczególnie jego pierwiastki
kontrkulturowe...
> Adam Szostkiewicz: No tak, nie będę się przed panami maskować. Jako publicysta mam przecież swoje emocje, poglądy i specyficzną biografię. Potwierdzam więc, fascynacja dialogiem zrodziła się między innymi dzięki lekturom – na przykład
Mertona, którego również tłumaczyłem. Jego korespondencja z Miłoszem była dla mnie formacyjna. Thomas Merton to
przecież człowiek z Ameryki, kontynentu będącego miriadą
zamkniętych społeczności, z których żadna jednak nie może
liczyć na bezwarunkową przychylność państwa. Dzięki temu
Ameryka jest religijnie żywa, chociaż, jeśli dobrze się jej przyjrzeć, dostrzeżemy w Stanach Zjednoczonych tendencję do za-
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mykania się we własnych wspólnotach, stanach i organizacjach
typu National Rifle Association – moim zdaniem negatywną.
A jednak właśnie na tamtym podłożu zrodził się człowiek tak
wybitny jak Merton. Jakże symboliczna była jego śmierć w Tajlandii, dokąd przyjechał na wielką konferencję międzyreligijną,
by mówić do buddystów, jak postrzega ich chrześcijaństwo.
Merton zmarł, nie umarła jednak jego idea. To, czym żyło moje
pokolenie, powróci.
> Bartosz Jastrzębski: Czy jednak Merton nie podzieliłby
losu Anthony’ego de Mello, gdyby dane mu było żyć dłużej? Jaki miałby być ostateczny cel dialogu międzyreligijnego? Czy chodzi o kwestie doraźne, polityczne? O wymianę
technik medytacyjnych, przynoszących wymierne efekty?
A może jednak o wskazanie wspólnego mianownika? Może
wszyscy zasiądą w końcu i przyznają: tak, jądro jest wspólne...
> Jędrzej Morawiecki: Pan temu zaprzecza, pisze pan,
że nie chodzi o poszukiwanie super-religii. My jednak spotykamy się na przykład z rosyjskim księżmi, którzy przyznają, że związali się z katolicyzmem między innymi właśnie
w oczekiwaniu na megareligię, do której katolicyzm, jako
globalny, daje dobrą pozycję startową.
> Adam Szostkiewicz: Tak, katolicyzm jest tam postrzegany
jako modernistyczny, zachodni, nowoczesny. Ja nie oczekuję
jednak realizacji projektu meta. Za wcześnie na to. Różnorodne
odruchy kulturowe wykształcały się przez tysiące lat. Ja oczekuję jedynie wzajemnego uznania i poznania. To wystarczy.
Prześladuje mnie obsesyjnie taka oto myśl: żyjemy tak krótko,
świat jest tak bogaty i ciekawy, a my nie chcemy tego bogactwa dostrzec, zamykamy się przed nim, a nawet je niszczymy,
miast wykorzystać.
> Bartosz Jastrzębski: A czy prywatnie wierzy pan,
że wszystkie religie to drogi prowadzące na ten sam szczyt?
> Adam Szostkiewicz: Powiem rzecz bardzo typową dla chrześcijanina wyrosłego z kultury europejskiej. Ja idę drogą, którą
opisał św. Jan od Krzyża. Raz jest wiara, raz – niewiara. Raz jestem przekonany, że nie da się urządzić świata bez religii. Innym razem wpadam w dołek i myślę: „Jezus Maria! Tylko nie
religia! Hitchens miał jednak rację, Kościół to jakaś zaraza, ludzie gotowi są dla niego mordować”. Czy to znaczy, że mam
słabą tożsamość? Uważam, że nie. Sądzę, że posiadam tożsa-
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mość wielowarstwową. Tym różnię się od tych, którzy pragną
mieć tożsamość zintegrowaną. Ja nie odczuwam owej potrzeby. Tak samo jak interesują mnie inne religie, kultury i tożsamości, tak samo fascynuje mnie to, co dzieje się w moim wnętrzu:
to, że raz jestem mniej, raz bardziej ortodoksyjny. Owe zmiany uważam za naturalne. Nasza duchowość to żywy organizm.
Wychowałem się jednak w katolicyzmie, to mój świat, jego aluzje, metafory i znaki rozumiem szybciej niż te, których nauczyłem się później. Dzieje się tak pomimo mojej sympatii do buddyzmu. Kiedy zwiedzałem Tajlandię, wszystko było jak trzeba:
chodziłem po świątyniach, rozmawiałem z mnichami. Mimo
to nie mogę owych spotkań przyrównać do tego, co przeżyłem podczas wielkanocnych uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej. Szedłem z tłumem, krzyżowaliśmy Jezusa, a ja myślałem: „Chryste, co ja wyprawiam? Wszystko się sprawdza,
tkwię w sercu antysemickiego ludowego katolicyzmu”. A jednak przeżyłem ów spektakl znacznie mocniej niż wyjazd do
buddyjskiej mekki. To z tym ludowym światem jestem w stanie komunikować się emocjonalnie, nie zaś ze śpiącym Buddą.
Mówię to z całym szacunkiem, uważam bowiem, że doświadczenie konfrontacji z buddyjskim punktem widzenia jest w życiu katolika bardzo twórcze. Mam jednak swoje lata, nie mogę
udawać dziecka. To właśnie katolicyzm mnie porusza, również
w sensie negatywnym. Dlatego tak często dokładam Kościołowi. Mam po prostu wysokie oczekiwania. Czuję się zawiedziony, daję temu wyraz, staram się pokazać, że chrześcijaństwo
można rozumieć inaczej. Antyklerykalizm był zresztą zawsze
obecny w polskiej tradycji, on jest zdrowy i potrzebny.
> Jędrzej Morawiecki: Kiedy pojawiła się u pana świadomość zakorzenienia w katolicyzmie?
> Adam Szostkiewicz: Ja byłem typowym jedynakiem z inteligenckiego domu – katolickiego, ale pozbawionego religijnego
żaru. Miałem sporo swobody, czytałem co chciałem, przestałem chodzić do kościoła. Wcześniej jednak odbyłem ministranturę, co do dziś bardzo sobie cenię. Liznąłem łaciny. Wiem, na
czym polega liturgia – w przeciwieństwie do wielu moich kolegów, którzy zajmują się sprawami kościelnymi, z ich tekstów
widać jednak od razu, że nie mają pojęcia o czym piszą. Około 15. roku życia zrealizowałem klasyczny schemat Parandowskiego: niebo w płomieniach i do widzenia. Po lekcjach chodziłem do antykwariatu, czytałem o historii religii, zaczęło mnie

to bardzo frapować. Był w tym również element młodzieńczej
przekory: skoro tak wielu jest kościółkowców, to ja stanę się
inny. Wszedłem w kontrkulturę. Patrzono na mnie jak na świra:
długie włosy, stare rozwiane palto, wojskowe buty i krucyfiks.
Dzięki temu zobaczyłem, jak okropnie traktuje się tych, którzy są inni. Jedni na mnie pluli, inni pałowali. Później trafiłem
z prowincji na studia do Krakowa, tu było znacznie lżej. Wśród
studentów rodziła się opozycja. Awangardowy teatr studencki stał się wehikułem, przenoszącym nas w inne wymiary kulturowe i społeczne. Wszystko to utwierdziło mnie w przekonaniu, że Kościół katolicki w znanej mi postaci jest zupełnie nie
dla mnie. Natomiast pozostałe religie – jak najbardziej. To było
trochę snobistyczne. O wiele lepiej szło z dziewczynami, kiedy
potrząsałeś długimi włosami, bajerując: „Widzisz, Budda powiada...”. A o kim miałem im mówić? O Panu Jezusie? Uciekłyby od
razu. Mimo to w latach siedemdziesiątych dojrzałem, zacząłem
myśleć bardziej poważnie: skoro wybrałem taką drogę, skoro
wypracowałem taki światopogląd, muszę z niego wyciągać
wnioski moralne, być bardziej świadomym własnej filozofii życia. Z tegoż powodu dotarłem ostatecznie do miejsca, w którym jestem obecnie.
> Jędrzej Morawiecki: Mówi pan o wzajemnym uznaniu
i poznaniu. Wspomina pan o Benedykcie XVI. Kardynał Ratzinger pojawia się w pana tekstach w nieciekawym kontekście, szczególnie w odniesieniu do buddyzmu, który nazwał
autoerotyzmem duchowym...
> Adam Szostkiewicz: Tego mu darować nie mogę, będę mu to
nadal wypominać.
> Jędrzej Morawiecki: Czy uważa pan, że Benedykt XVI
w wymiarze konsyliacyjnym jest nieszczęściem dla Kościoła?
Że nie służy dialogowi?
> Adam Szostkiewicz: To już pytanie typowo publicystyczne.
W naszej bardziej naukowej rozmowie nie będę wygłaszać
tak ostrych sądów. Uważam jednak, że Ratzinger bardzo skutecznie redefiniuje ortodoksję katolicką oraz pojęcie dialogu.
On się z tegoż dialogu nie wycofuje. To byłoby zresztą oficjalnie niemożliwe, Kościół jest przecież instytucją, która ma swoje terminarze, protokoły, a także interesy, między innymi materialne. Poza wszystkim: miło jest zawsze pojeździć po świecie,
pospotykać się na koszt korporacji. Nie mam jednak wątpliwości, że wspomniana redefinicja będzie wykluczać kompromisy.

Wystarczy zresztą tu wspomnieć deklarację Dominus Iesus. Ona
właśnie stanowi punkt graniczny. Starzejący się Jan Paweł II dał
ostatecznie placet tendencji konserwatywnej, a Benedykt XVI
z chęcią podtrzymuje ten kurs: oczywiście rozmawiamy, ale to
absolutnie nie może rozmyć naszej tożsamości. Nie tylko zresztą naszej, ale i islamskiej czy judaistycznej – dodaje sprytnie,
bowiem redefinicja, o której tu ciągle mówimy, dokonywana
jest bardzo umiejętnie. Jeśli się spotykamy, to czynimy to po
to, by zmniejszać napięcia – mówi Kościół Benedykta. Papież
powtarza wyćwiczone klisze, powtarza to, o czym wielokrotnie
pisał wcześniej w swych bardzo zresztą interesujących książkach. Oczywiście dialog prowadzony jest nie tylko z doraźnych
pobudek pokojowej współegzystencji, ale także z poczucia
przynależności do wspólnoty rodzaju ludzkiego. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. Choć Benedykt dodałby zapewne: Co nie znaczy, że wszystkie drogi do tego Boga prowadzą.
> Jędrzej Morawiecki: Jak mieścił się pan ze swoimi poglądami w „Tygodniku Powszechnym”?
> Adam Szostkiewicz: W pierwszych latach – wyśmienicie. Imponowało mi, że mając wtedy skromny dorobek, trafiłem do
tak cenionej firmy (choć obecnie jest ona coraz częściej dezawuowana). Z początku siedziałem cicho, nie dzieliłem się swoimi wątpliwościami. Uczyłem się. Miałem możliwość poznania
ludzi wybitnych. Pojawiał się na Wiślnej Czesław Miłosz, pojawiał się Jan Józef Szczepański, który nigdy nie był człowiekiem Kościoła, ale jako przyjaciel Jerzego Turowicza gościł w
redakcji prawie codziennie. Rozmawialiśmy o perspektywach
i wymiarach rzeczonego dialogu. Nie miałem kłopotu z katolickością pisma, w którym pracowałem, tym bardziej że nigdy
w sobie tych drzwiczek nie zamknąłem. Uważałem – nawet w
fazie buntowniczej – że byłby to zabieg sztuczny. Po co odcinać płat własnej biografii? Problemy z „Tygodnikiem Powszechnym” zaczęły się nie od spraw religii, ale polityki. Kiedy redakcja
zapisała się do obozu liberalnego, wiążąc pismo z Unią Demokratyczną – nie odczuwałem jeszcze niepokoju (choć być może
jako dziennikarz powinienem mieć wątpliwości). Kiedy jednak pojawił się w „Tygodniku Powszechnym” przechył w stronę
obozu prawicowego, powiedziałem: o nie, dziękuję. Moje podejście do świata nie mieściło się w ramach konserwatyzmu,
nawet tego z górnej półki. Bo ja się nie godzę na taką prawicowość czy taki ideologiczny konserwatyzm, dla którego świat
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zewnętrzny jest co najmniej podejrzany. Tak postrzegany świat
zmusza konserwatystę do walki – na przykład o krzyż. Owa
walka jest zresztą dla mnie jako publicysty bardzo kłopotliwa.
Z jednej strony uważam, iż należy respektować zmieniające się
realia: w polskich szkołach coraz częściej pojawiają się dzieci,
które nie są katolickie, nie można o nich zapominać. Z drugiej
jednak strony, kiedy słyszę, że krzyż należy usunąć jako symbol
toksyczny, to buntuje się we mnie zdrowy rozsądek, który dla
liberała jest jedną z najwyższych wartości. Widzę bowiem, że
ktoś dokonuje manipulacji na żywym ciele zarówno historii, jak
i teraźniejszości. Staram się być konsekwentny. Skoro występuję przeciwko Szwajcarom, którzy zabraniają budowy minaretów – jak mógłbym się sprzeciwiać obecności krzyża, który jest
w Polsce znakiem kulturowym, nie tylko religijnym? On u wielu
osób wyzwala pozytywne emocje, wielu osobom pomaga – na
przykład w szpitalu. Pacjenci wpatrują się w krzyż nie po to, by
wysłać sygnał nie-katolikom, a po to, by się modlić. Są przerażeni, nie wiedzą, co się z nimi stanie i ów krzyż im pomaga. To
trzeba zrozumieć. Oczekujesz poszanowania moich emocji antyreligijnych? Odwzajemnij się tym samym. Skoro żądamy respektu dla własnych uczuć, bo na przykład jesteśmy niezwykle
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emocjonalnie przywiązani do tożsamości gejowskiej, konsekwentnie powinniśmy respektować emocje osób przywiązanych do tradycyjnego modelu rodziny. To jest two-way traffic.
Inaczej nie będziemy mogli żyć obok siebie. Tym bardziej żyć
razem. Powtórzę jednak po raz kolejny: nie chodzi mi o współżycie zamkniętych wspólnot sąsiedzkich. Ów brak wzajemnego zainteresowania zemścił się później okrutnie, również ku
przerażeniu liberałów – na Bałkanach, na Kaukazie, wcześniej
na polskich Kresach i w przypadku stosunków polsko-żydowskich. My bowiem żyliśmy obok siebie, ale w izolacji, niejako
przeciwko sobie, w najlepszym zaś razie: obojętni. Nie było ciekawości. To zaś, co frapuje mnie jako człowieka z kontrkulturowym elementem lat sześćdziesiątych, to otwartość. Podoba mi
się, gdy religia nie czyni z własnej tożsamości zamkniętej twierdzy, a otwiera wrota, wypuszcza rycerzy i giermków, nie na
podbój jednak, a z misją pokojową. Niechaj piją, tańczą i śpiewają. Ja wiem, to idealistyczny obrazek. Trudno sobie jednak
wyobrazić przyszłość bez idealizmu.
A krzyż należy moim zdaniem przede wszystkim zrozumieć.
Kiedy się zaś go zrozumie, to ochota do walki przechodzi.

PRAWOSŁAWIE ROSYJSKIE WOBEC SĄSIEDZTWA
– SĄSIEDZI W OTOCZENIU PRAWOSŁAWIA
Boris Knorre
Pewnego razu Święty Piotr postanowił oprowadzić po niebie człowieka, który dopiero co przestąpił bramy raju. Szli więc razem, Piotr zaś opowiadał: „Tu widzimy katolików, tu są luteranie, tu anglikanie, tu wyznawcy
porządku ormiańskiego...”. W pewnym jednak momencie apostoł Piotr zatrzymał się nagle i rzekł: „Dalej musimy iść bardzo cicho, nikt nie może nas
usłyszeć”. „Dlaczego?” – zdziwił się przybysz. „Dlatego że mieszkają tu prawosławni. Oni myślą, że żyją tu sami”
(dowcip cerkiewny)

Powyższa anegdota trafnie ilustruje przekonanie prawosławnych o słuszności własnej drogi czy też – o monopolu na
dostęp do Boga. Jak wiemy, sama nazwa konfesji sugeruje taką
pozycję metodologiczną, która utrudnia już w punkcie wyjścia
kultywowanie kultury tolerowania i negocjacji z Innym, a co
za tym idzie: kultury sąsiedztwa z owym Innym. „Prawosławie”
to przecież „prawidłowe sławienie” Boga. To właśnie sprawia,
że prawosławna autoidentyfikacja musi być w znacznym stopniu budowana poprzez przypominanie o „słuszności” własnej
tradycji religijnej, kontrastowanej z innymi tradycjami, które
tym samym miałyby być „niesłuszne”.
Rosyjska Cerkiew Prawosławna (RPC – rozumiana jako instytucja przystosowana do roli podzespołu machiny państwowej)
postrzegała koegzystencję z innowiercami jako fakt niepożądany. Właśnie prawosławie, przepojone tradycją konserwatywną, wyjątkowo mocno akcentuje i artykułuje na zewnątrz
własną wyjątkowość kulturowo-historyczną, własną obyczajowość i specyfikę nacjonalistyczną. Tym samym z dużą podejrzliwością traktuje nawet hipotetyczną możliwość zetknięcia z innymi tradycjami religijnymi. Do tej pory reprodukowane
i wypracowywane są strategie ochronne, które miałyby neutralizować kontakty ze światem zachodnim. Czynione jest to często w opozycji do innych współczesnych tendencji, charakterystycznych dla świata euroamerykańskiego, takich jak rozwój
społeczeństwa obywatelskiego, demokratyzacja dyskursu, negocjacja swobód obywatelskich.
Owe strategie ochronne podejmowane są nie tylko oddolnie, poprzez prowincjonalne kręgi konserwatywne, ale także
w ramach tak zwanej doktryny „prawosławnej cywilizacji” (na-

zywanej także doktryną „cywilizacji
rosyjskiej” lub „rosyjskiego świata”),
lansowanej przez
obecnego patriarchę RPC Kiryłła
(Gundiajewa). Znamienna wydaje się
pozycja zwierzchnika Wydziału ds.
Kontaktów Cerkwi i Społeczeństwa arcykapłana
Rys. P. Grącikowski.
Wsiewołoda Czaplina, który uważa, że: „cywilizacja prawosławna nie będzie
tolerować wielu atrybutów współczesnego społeczeństwa
zachodniego, takich jak konkurencyjność, skargowy model
procesu czy inne elementy demokracji politycznej, opierające się na rozdziale i podziałach. Społeczeństwo podzielone
jest z samej swej natury grzeszne...”1. Szerzej o konieczności
odrzucenia cywilizacji zachodniej pisze Czaplin w Pięciu postulatach prawosławnej cywilizacji, gdzie stwierdza między innymi, że „Zachód z własnej woli odciął się od tych aspektów

> 1 В.

Емельянов, Достоинство и свобода личности: православный
и либеральный взгляд (репортаж о „Круглом столе”, прошедшем по
инициативе общества „Радонеж” в гостинице „Даниловская”), ПорталCredo.Ru,
2.07.2004,
http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=23835&cf=.
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własnej przeszłości, które niegdyś cementowały jego relacje
z Rosją” i że dzisiejsza Rosja jest „być może jedyną już cywilizacją chrześcijańską”2. Czaplin oskarża Zachód o głębokie
przywiązanie do konsumeryzmu, „hedonizmu, a także kultu
indyferentyzmu religijnego i moralnego”, co miałoby czynić
kraje zachodnie bezsilnymi wobec religijnie motywowanych
obcych sił3. Obecny patriarcha Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, będąc jeszcze metropolitą, krytykował chrześcijaństwo
zachodnie za to, że „przyjąwszy postulat wolności człowieka
rozumianego jako byt ziemski, twór społeczno-kulturowy”,
jakoby „uświęcono związek doktryny neopogańskiej z etyką
chrześcijańską”4. Co więcej, ideologia „prawosławnej cywilizacji” pozwala jej apologetom dawać pierwszeństwo światowi
niechrześcijańskiemu przed chrześcijańskim po to, by przeciwdziałać sekularyzacji. I tak, zastanawiając się, czy Zachód
powróci do swych chrześcijańskich korzeni, arcykapłan Wsiewołod Czaplin odpowiada: „Możliwe, że dzięki wpływowi Islamu – tak [...]”5.
Podejście patriarchy Kiryłła i aparatu RPC do chrześcijaństwa zachodniego jest dwoiste. Z jednej strony poddaje się je
silnej krytyce, szczególnie jeśli przekaz kierowany jest do publiczności rosyjskiej bądź do odbiorców z kraju prawosławnego. Z drugiej strony – patriarchia moskiewska adoruje Kościół
rzymskokatolicki, mówiąc o konieczności konsolidacji i dodatkowym połączeniu sił z niektórymi Kościołami protestanckimi
w imię walki z sekularyzacją i przeciwstawienia się globalnym
procesom rozmywania tożsamości w krajach europejskich.
Tak czy inaczej egzystowanie w warunkach społeczeństwa
multikulturowego zmusza Rosyjską Cerkiew Prawosławną, po-

> 2 В. Чаплин, Пять постулатов православной цивилизации, „Политический класс” 2007, №2, za: http://www.vrns.ru/sobor_life/detail.php?nid=298&binn_rubrik_pl_news=139&PHPSESSID=2c965f446c27b41eb56e104f0d2dc3c4. Jak czytamy w niniejszym dokumencie: „prawosławna
cywilizacja postrzega jako sztuczną i obcą każdą teorię mówiącą o poprawności politycznej i konkurencji ekonomicznej, o nieuniknionym zastoju i nadużyciach, pojawiających się bez rozdzielności (a jeszcze lepiej – konfliktu) władzy,
bez konkurencji partii politycznych, bez konfliktu pokoleniowego, bez konfliktu aktorów ekonomicznych, mniejszości i większości itd. W rozumieniu Cerkwi prawosławnej każdy podział jest grzechem, jest chorobą, a nie «czynnikiem twórczym»” (ibidem).
> 3 Ibidem.
> 4 А. Красиков, Глобализация и православие, [w:] Религия и глобализация
на просторах Евразии, М. 2009, s. 57-58.
> 5 В. Чаплин, op. cit.
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mimo jej zabiegów ochronnych, do poszukiwania nowych sposobów autoidentyfikacji, która w ten czy inny sposób odnosiłaby się do współczesnych tendencji społecznych, takich jak
świadomość świecka, prywatyzacja religii, rozwój technologii
komunikacji, bardziej otwarty przepływ informacji i inne zmienne towarzyszące globalizacji. Ponadto RPC, funkcjonując na arenie międzynarodowej, musi chcąc nie chcąc pozyskać zrozumienie ze strony tak krytykowanego przez nią świata Zachodu.
Modele sąsiedztwa „do użytku wewnętrznego”
Współczesna Rosja wypracowała kilka modeli relacji z religijnymi „sąsiadami”. Trzy z nich wydają się dominujące.
Pierwszy to model „wzajemnego szacunku”, zakładający sąsiedztwo rozumiane jako formalną umowę kilku religii, legitymizujących swoją pozycję trwałego i długiego funkcjonowania
na kartach rosyjskiej historii. Prawo do uczestnictwa w budowaniu dobrosąsiedzkich relacji, a nawet do współtworzenia
swoistego aliansu politycznego, konsolidacji i partnerstwa ideologicznego, posiadają te religie, które udokumentowały swoje
co najmniej kilkuwiekowe zakorzenienie w ruskiej glebie. Owymi uprzywilejowanymi graczami są islam, judaizm i buddyzm,
które prócz mocno udokumentowanych związków historycznych mają również w Rosji silną reprezentację liczbową (szczególnie wielomilionowy islam). Religie owe zostały obok chrześcijaństwa wymienione w preambule federalnej ustawy z 1997
roku „O wolności sumienia i grupach religijnych”, w której mówi
się o ich „poszanowaniu”6. Dzięki zabiegom metropolity Kiryłła i zbliżonych do niego polityków prawosławnych treść ustawy została jednak delikatnie zmodyfikowana – wprowadzono
mianowicie pojęcie „czterech religii tradycyjnych”: prawosławia, islamu, judaizmu i buddyzmu. Tym oto sposobem chrześcijaństwo – uznawane za jednego z czterech uprzywilejowanych graczy – zostało „skonkretyzowane” do prawosławia... Za
takim rozwiązaniem lobbowała między innymi założona z cerkiewnej inicjatywy organizacja społeczna Międzyreligijna Rada
Rosji, która w 1998 roku zrzeszyła „przywódców duchownych
i przedstawicieli czterech tradycyjnych konfesji Rosji”.

> 6 W preambule federalnej ustawy „O wolności sumienia i grupach religijnych” czytamy: „uznając szczególną rolę prawosławia w historii Rosji, jego
wkład w rozwój kultury i duchowości, szanując chrześcijaństwo, islam i buddyzm, judaizm i inne religie, stanowiące nieodłączną część historycznej spuścizny narodów Rosji [...]”.

Zauważmy, że obecny patriarcha, który był wtedy metropolitą, domagał się przyznania prawosławiu roli koordynatora
religii tradycyjnych i proponował m.in. podczas obrad Światowego Soboru Ludu Rosyjskiego7, by „dostarczyć RPC możliwości zabezpieczające jej dominującą pozycję wśród innych tradycyjnych wyznań w Rosji”8. Elity cerkiewne dokonują również
prób wpływania na charakter tożsamości buddyjskiej i islamskiej, partycypując w procesie przekonstruowania miejscowych modeli etnicznych tych religii i formatując je w ramach
identyfikacji rosyjskiej. Czynione jest to przy jednoczesnym
odcinaniu poszczególnych grup od wymiany zewnętrznej, od
kontaktów z ośrodkami zagranicznymi.
Jednym z procerkiewnie zorientowanych liderów muzułmanów w Rosji jest najwyższy mufti Tałgat Tadżuddin – przewodniczący prezydium Centralnej Duchownej Rady Muzułmanów
w Rosji i Europejskich Krajach WNP. Tadżuddin w sytuacjach
spornych, nawet tych, które dotyczą islamu, wspiera inicjatywy
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. I tak, w odróżnieniu od innego
lidera – Rawija Gajnutdina, poparł on projekt RPC o wprowadzeniu do szkół przedmiotu Podstawy kultury prawosławnej,
który spotkał się z silną krytyką ze strony muzułmanów.
Nie można jednak zapominać o sytuacjach, w których
działania cerkiewne przyjmują wektor odmienny od inicjatyw
rządowych. Tak stało się na przykład z projektem „rosyjski islam”. Program ów został opracowany w celi sformowania lobby wśród Rosjan przechodzących na islam, tak by w dalszej
perspektywie poprzez nich właśnie oddziaływać na grupy etniczne tradycyjnie muzułmańskie i sprzyjać ich „rosyjskiej inkulturacji”.
Motywacja działań rządowych wydaje się jak najbardziej
zrozumiała – lobbing ma przeciwdziałać rozwojowi wahabizmu w Rosji. Realizacja polityki Kremla wiąże się jednak nie
tylko ze zwalczaniem terroryzmu, ale i z niechęcią do jakich-

> 7 Światowy

Sobór Ludu Rosyjskiego (WRNS) jest cerkiewną konferencją, stworzoną przez Kiryłła w czasie, gdy kierował on Wydziałem Relacji Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, dla politycznego lobbowania idei
„prawosławnej cywilizacji” i konsolidacji wokół „rosyjskiego świata”. Nazwa
konferencji mówi sama za siebie. Kiryłłowi wielokrotnie udawało się pozyskać
rosyjskich polityków i wysokich urzędników administracji państwowej RF. Co
więcej, w obradach VI Forum WRNS w grudniu 2001 roku wziął udział Prezydent Rosji Władimir Putin.
> 8 Всемирный русский собор. Второй этап, М. 1995, s. 73-74.

kolwiek obcych wpływów jako takich. Z tegoż powodu w Tatarstanie władze zablokowały realizowany od kilku lat program
nauki języka arabskiego w szkołach publicznych, który był
sponsorowany z zagranicy.
Rosyjska Cerkiew Prawosławna partycypowała również w formowaniu i realizacji kremlowskiej polityki w odniesieniu do buddyzmu, zorientowanej na sformowanie modelu prorosyjskiego,
sadowiącego buddyzm w lokalnej niszy, redukującej niebezpieczeństwo prozelityzmu i buddyjskiego wpływu na świadomość
społeczną. Administracja RPC wywierała w związku z tym presję
na Ministerstwo Spraw Zagranicznych RF, prosząc o niewydawanie wizy XIV Dalajlamie Tenzin Gjaco – by w ten sposób w miarę możliwości minimalizować oddziaływanie buddyzmu tybetańskiego i odcinać buddyzm rosyjski od ośrodków światowych.
Zauważmy przy tym, że w Buriacji i Kałmucji (a więc w republikach z tradycyjnie zakorzenionym buddyzmem) wcześniej czy
później powstawały miejscowe organizacje buddyjskie, stojące
w opozycji do grup zorientowanych na współpracę międzynarodową. Nie możemy oczywiście wiązać tego faktu bezpośrednio
z działaniem RPC. Niemniej Rosyjska Cerkiew Prawosławna, starając się oddziaływać na sąsiedztwo buddyjskie, wpisywała się
w tym przypadku w nurt polityki państwowej.
Drugi model budowania relacji sąsiedzkich RPC stosowany
jest w odniesieniu do wszystkich grup religijnych, które istnieją w Rosji od wieków, nie zostały jednak uznane za tradycyjne.
Wobec tych religii Rosyjska Cerkiew Prawosławna stara się dystansować poprzez działania praktyczne i niejednokrotnie sięga do resursów administracyjnych, by nie dopuścić do ich rozprzestrzeniania w Rosji. Działania takie wydają się jednak mało
realne na wyższym szczeblu, dlatego że np. liderzy protestanccy czy katoliccy wchodzą w skład Rady Współpracy z Organizacjami Religijnymi przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej. Na
poziomie regionalnym czy lokalnym dochodzi jednak do przypadków dyskryminacji, której stopień zależny jest od aktualnej
sytuacji politycznej. Antagonizmy wydają się widoczne szczególnie w relacjach z katolicyzmem, uznawanym za dawnego
konkurenta, zdolnego do współzawodnictwa z prawosławiem
na najbliższym polu – poprzez duszpasterstwo i działalność
misyjną. Z tego właśnie powodu RPC stara się ograniczyć możliwości rozwoju katolicyzmu w Rosji. Wyrazistą ilustracją owej
tendencji może być reakcja na podniesienie decyzją Watyka-

SĄSIEDZTWO < ZNACZENIA < 17

nu rosyjskich administratur apostolskich do godności diecezji.
Owo przekształcenie RPC uznała za skandal, wywierając presję na Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej,
które w rezultacie działań cerkiewnych jęło odmawiać wydawania i przedłużania wiz zagranicznym duchownym katolickim. W kwietniu 2002 roku został deportowany z Rosji obywatel włoski, proboszcz parafii we Władymirze, ks. Stefano Caprio.
W sierpniu pozbawiono wizy rosyjskiej proboszcza w Jarosławiu, słowackiego księdza Stanisława Krajniaka, a we wrześniu
– księdza polskiego Jarosława Wiszniewskiego, pracującego na
Sachalinie, a także proboszcza z Rostowa na Donie ks. Edwarda
Mackiewicza. Presję wywierano również na katolickich księży
posiadających obywatelstwo rosyjskie. Blokowano inicjatywy
socjalne, przede wszystkim w Nowosybirsku i Niżnym Nowogrodzie. Nasilały się tendencje wrogości, traktowania katolicyzmu jako kultury „obcej dla Rosji”. Owocowały one protestami,
czasem bardzo prymitywnymi (np. przeciw finansowaniu katolickich agencji informacyjnych, a także prymitywnymi sporami
wybuchającymi między grupami prawosławnych i katolików,
takimi jak między prawosławną organizacją społeczną „Radoneż” i katolicką agencją informacyjną „Blagowest-info” w 2002
roku).
Również do protestantyzmu Cerkiew prawosławna odnosi się z niechęcią. Z protestantami należy się liczyć, jednak nie
są oni oficjalnie uznawani w sposób, w jaki czyni się to wobec
trzech „tradycyjnych religii”. W ciągu ostatnich 15 lat w retoryce RPC oskarżenia protestantów o prozelityzm były jednak niezwykle rzadkie. A. Judin uważa, że przyczyn może być tu kilka.
Po pierwsze – liczebność denominacji protestanckich w Rosji
jest kilkakrotnie większa niż katolików. Konflikt z protestantyzmem rosyjskim mógłby więc stać się swoistym detonatorem.
Nadto protestantyzm zdołał wypracować własną, specyficzną
kulturę protestancko-rosyjską, co sprawiło, że kwestia jego inkulturacji została już w przeszłości rozstrzygnięta i jest w dalszym ciągu z sukcesem realizowana9.
Na poziomie państwowym protestanci wpisali się z powodzeniem w wektor polityki wyznaniowej Rosyjskiej Cerkwi
Prawosławnej. Przewodniczący Rosyjskiego Związku Chrze-

> 9 А. Юдин, Католический ответ на вызов глобализации в Евразии, [w:]
Религия и глобализация на просторах Евразии, под ред. А. Малашенко и
С. Филатова, М.: (РОССПЭН), 2009, s. 171.
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ścijan Wiary Ewangelicznej (zielonoświątkowcy) Siergiej Riachowski poparł inicjatywy socjalne RPC, w tym także edukacyjne, zorientowane na wprowadzenie Podstaw kultury
prawosławnej do szkół. Z kolei Sekretarz ds. Kontaktów Zewnętrznych Rosyjskiego Związku Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów Aleksandr Siemczenko gotów jest skorygować
politykę informacyjną protestantów, wychodząc naprzeciw
RPC. W oczach państwa protestanci znajdują się oczywiście
o szczebel niżej niż prawosławni. Na oficjalne uroczystości,
takie jak mianowanie gubernatora, liderzy protestanccy nie
są zwykle zapraszani bądź w nich nie uczestniczą, podczas
gdy bez obecności biskupa prawosławnego ceremonia taka
odbyć się nie może.
Na niższym szczeblu prawosławni i protestanci starają się
ograniczać wzajemne kontakty. Wobec protestantów realizowana jest często zasada „niedostrzegania”, stosowane są także
niejawne ograniczenia, szczególnie w przypadku ich działalności misyjnej. Protestanci nie powinni się więc społecznie afiszować, powinni postępować tak, by „być niezbyt widocznymi”, nie
powinni korzystać z reklam, działać w przestrzeni publicznej,
a ograniczać się do komunikacji wewnątrzkorporacyjnej i kontaktów interpersonalnych. Wspólne akcje społeczne z prawosławnymi nie są raczej mile widziane. Nie budzi również zachwytu RPC zaangażowanie w sektor socjalny samych protestantów.
Jeżeli duchowny prawosławny wypracował dobre relacje
osobiste z elitami miejscowej administracji terytorialnej, nierzadko ma również prawo do kształtowania dyskryminacyjnej polityki na poziomie municypalnym, w tym w stosunku
do protestantów. Jeśli więc wierni zapragną wynająć pomieszczenia, administracja miejska odpowie w takim przypadku
w sposób następujący: „Porozmawiajcie z naszym miejscowym
duchownym [prawosławnym], ojcem N. Jeśli on nie ma nic
przeciwko, my wam również damy pozwolenie”. Sami urzędnicy, niejednokrotnie nastawieni procerkiewnie, patrzą na inicjatywy protestanckie z pewną podejrzliwością. Na przykład
w Rejonie Domodiedowskim Obwodu Moskiewskiego urzędnik, do którego protestanci zwrócili się z projektami inicjatyw
społecznych, oznajmił: „Wy chcecie z pomocą waszych inicjatyw złowić w swe sieci słabsze prawosławne dusze, zmiękczone koniakiem i słoniną”. Można jednak przytoczyć i bardziej
alarmujące przypadki, na przykład z Władywostoku, gdzie od-

biera się właśnie budynek Adwentystom Dnia Siódmego10,
czy z Archangielska, gdzie prowadzi się kampanię przeciwko
„różnowiercom”. Akcja owa rozpoczęła się w zeszłym roku po
przeobrażeniu biskupstwa w metropolię i nadaniu jej nowego
zwierzchnika11. Najczęściej jednak – jak już wspomnieliśmy –
protestantów próbuje się po prostu nie dostrzegać, oni sami
prowadzą swoją działalność misyjną z ostrożnością, w myśl powiedzenia „ciszej niż woda, niżej niż trawa”.
Trzeci typ sąsiedzkich relacji międzywyznaniowych w Rosji to „model zakazu”, wyrażający się poprzez otwartą wrogość
i dążenie do wygaszenia, likwidacji grup „niesłusznych”. Stosowany jest on zwykle w stosunku do Nowych Ruchów Religijnych (ros. NRD) oraz różnego rodzaju grup New Age, jeśli tylko pretendują one do przyjęcia formy jakiejkolwiek organizacji
społecznej. Model ów realizowany jest także wobec grup neopogańskich i neoorientalnych, niezakorzenionych historycznie
i starających się rozwijać własną działalność misyjną, a także
wobec scjentologów, a nawet świadków Jehowy. Negowanie
dobrosąsiedztwa będzie w tym przypadku widoczne również
na niższych szczeblach, wrogości sprzyja bowiem również psychologia ludowa, uruchamiająca wobec podejrzanych religijnie grup kategorię Obcego. Wspomniane mechanizmy psychologiczne są także stymulowane odgórnie. RPC może dla
realizacji podobnych działań inicjować formalną konsolidację
z religiami „tradycyjnymi” i eksponować ich niechęć do NRD.
Tak działo się w relacjach z Towarzystwem Świadomości Kriszny. Po to, by zaprotestować przeciw przyznaniu działki pod
świątynię krisznowców, a także by sprzeciwić się ich programowi dobroczynnemu „Żywność dla życia”, w 2004 roku Rosyjska
Cerkiew Prawosławna zainicjowała powstanie odpowiedniego
aktu Międzyreligijnej Rady Rosji, podpisanego także przez liderów muzułmańskich, buddyjskich i judaistycznych12.

> 10 Во Владивостоке y протестантских церквей отбирают здание,
[w:] Живой журнал сообщества „Благая весть. Церковь евангельских
христиан-баптистов г. Владивостока”, 28.12.2011, http://baptisti-vl.livejournal.com/25930.html#cutid1.
> 11 Р. Лункин, На Север пришла вражда. Глава Совета при Минюсте
РФ Дворкин открыл кампанию против неправославных верующих в
Архангельской области, [w:] Религия и право, 16.11.2011, http://www.religionip.ru/content/vrazhdasever.
> 12 Межрелигиозный совет России выступил против благотворительной программы кришнаитов „Пища жизни”, Newsru.com, 23.09.2004, http://
www.newsru.com/religy/23sep2004/pishcha.html.

Kwestia sąsiedztwa jako symulakr w warunkach słabej demokratyzacji społeczności cerkiewnej
Jeśli zaczniemy zastanawiać się poważnie nad tym, jakimi
zasadami kierują się sami prawosławni, budując relacje z innymi religiami, okaże się, że sąsiedztwo jest dla nich w dużej mierze symulakrem właśnie. Szeregowi wierni nie traktują
bowiem sąsiadowania jako realnego zjawiska, nie wiążą go ze
swą codziennością, uważają sąsiadów za wytwory wirtualne,
za obiekty ciekawe jedynie dla salonów, dla wielkiej polityki.
Tymczasem bywalcy prawosławnych salonów kierują się doraźnymi interesami i lobbują za określonymi rozwiązaniami,
posiłkując się przesłankami ideologicznymi czy też po prostu
populistycznym konformizmem, chęcią dopasowania się do
politycznego mainstreamu. Tym bardziej że w głównym nurcie wielkiej polityki utrzymuje się dobra koniunktura na Cerkiew, trwa ciągle moda na prawosławie wśród rządowych
urzędników, trwa już długo, od początku lat dwutysięcznych
co najmniej.
Można więc śmiało stwierdzić, że wierni kwestii sąsiedztwa
i budowy kultury dialogu międzyreligijnego poważnie nie rozważają, czemu winna jest przede wszystkim słabo rozwinięta
postawa obywatelska w społeczności prawosławnej. RPC nie
jest instytucją dążącą do demokratyzacji, nie buduje społeczeństwa obywatelskiego. Wobec przejawów indywidualnego
myślenia uruchamia raczej sankcje negatywne niż pozytywne,
nie może go przecież tolerować, skoro dostrzega w nim konflikt z nakazem posłuszeństwa. Tym samym jakiekolwiek oddolne inicjatywy nie mogą być zgodnie z owym myśleniem
wspierane. Myślenie to wyrasta zaś na tradycji systemu klerykalnego i tradycji prawosławnej ascezy, wymagającej od wiernych minimalizacji własnych żądz, potrzeb, indywidualnych
dążeń i przejawów jednostkowej woli podczas realizacji fundamentalnych kwestii doczesnych, takich jak budowanie światopoglądu politycznego i socjokulturowego. Zgodnie z tą tendencją większa część kleru i wiernych pozostaje więc pasywna
wobec działań „ziemskich”, wobec przyziemnych problemów.
Nie są one z reguły artykułowane i nagłaśniane, bo mówić
o nich nie wypada i nie warto. Miast tego drażliwe rozmowy są
blokowane i wygaszane, od bolesnych tematów lepiej odchodzić, rozmywać je. Tak dzieje się również z kwestią sąsiedztwa.
Jeśli samych prawosławnych uznać za „sąsiadów”, to należy

SĄSIEDZTWO < ZNACZENIA < 19

powiedzieć, że sąsiedzi owi nie dojrzeli jeszcze do uczciwego
i świadomego wypełniania swojej roli.
Nie można jednak zapominać, że w latach dziewięćdziesiątych kwestie sąsiedztwa były podejmowane i owocowały szeregiem oddolnych inicjatyw, niejednokroć radykalnych i dalekich od idei dialogicznych. Duchowni prawosławni starali się
wtedy uporać z sąsiadami organizując protesty przeciw ekumenizmowi, który dezawuowali przypominając o skompromitowanych działaniach ekumenicznych, inicjowanych przez
radziecki establiszment. Potępiając wspólne modlitwy z różnowiercami (tym bardziej wspólną komunię), organizowali
jednocześnie „oddolne” akcje przeciw schizmatyckim misjom
i innowierczemu wykorzystywaniu historycznych miejsc kultu. Zgodnie z ową tendencją organizacja społeczna Związek
Bractw Prawosławnych przeprowadzała protesty i mityngi obfitujące w ekscesy antysemickie w czasie Święta Chanuki, celebrowanego przez rosyjskich Żydów na Kremlu w 1991 roku.
Przyznajmy jednak, że gdyby nie odgórna kontrola i regulacja sąsiedzkich zaognień, część prawosławnych wiernych (na
przykład znacząca grupa monarchistów) mogłaby podejmować bardziej radykalne działania, jak stało się to w Rostowie na
Donie, gdzie pod koniec lat dziewięćdziesiątych grupa prawosławnych Kozaków pobiła krisznowców śpiewających na ulicach miasta.
W latach dziewięćdziesiątych Rosyjska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego przejęła od Rosyjskiej Cerkwi
Prawosławnej za Granicą (RPCZ) specyficzny patos, nie nauczyła się jednak od niej kultury tolerancji i dobrosąsiedztwa.
RPCZ – mimo swego konserwatyzmu i sentymentów monarchistycznych – odróżniała kwestie komunikowania i relacji
społecznych z innymi konfesjami od kwestii własnej „suwerenności religijnej”. Mogła więc gromko krytykować ekumenizm,
mogła dystansować się od chrześcijan innych wyznań na planie religijnym, ale jednocześnie wypracowywała z nimi dobrosąsiedzkie relacje i wzmacniała mechanizmy wzajemnej samopomocy.
Kiedy jednak RPCZ powróciła na rosyjską ziemię w latach
dziewięćdziesiątych, jej zachowawczość, konserwatyzm, antyekumenizm i nastroje antysemickie doprowadziły ją do izolacjonizmu i stagnacji. Nie należy jednak zapominać, że wraz
z osłabieniem aktywności obywatelskiej Rosjan w latach dwu-
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tysięcznych i stabilizacją społeczno-ekonomiczną w kraju oklapły również tak fanatyczne wcześniej „prawosławne jastrzębie”.
Czy możliwe jest wypracowanie relacji sąsiedzkich wiernych wewnątrz samego prawosławia rosyjskiego?
Rzecz w tym, że rosyjskie prawosławie nie wchodzi w dialog nie tylko z innymi konfesjami, ale i z samym sobą. Cerkiewny etos nie sprzyja rozwijaniu zaufania i kontaktów pomiędzy aktorami z różnych poziomów struktury hierarchicznej, na
przykład pomiędzy parafianami a duchownymi, między duchownymi niższego i wyższego szczebla, między księżmi a biskupami czy między biskupami i Synodem.
Nikły okazuje się również dialog w ramach tego samego poziomu hierarchicznego, na przykład pomiędzy wiernymi (dlatego że ich aktywność wewnątrz Cerkwi definiuje duchowny),
a także pomiędzy duchownymi (bo za nich decyduje biskup...).
Aktorzy poszczególnych poziomów pozbawieni są autonomii wystarczającej do refleksji na temat miejsca i roli poszczególnych członków kościelnej wspólnoty. Specyfika kultury
korporacyjnej w prawosławiu wzmacnia nieufność wśród
wiernych, prowadząc do wzajemnej obojętności. Pisze o tym
bardzo trafnie duchowny Gieorgij Kryłow w artykule O korporacyjności w Cerkwi (optyka księdza parafialnego)13. Opisany fenomen jest głęboko zakorzeniony historycznie, co jednak wykracza już poza ramy niniejszego artykułu.
Wierni pogrążeni w cerkiewnej codzienności muszą więc wybierać pomiędzy dwoma wariantami własnego bytowania: albo
współtworzyć masę, pozbawioną zdolności wzajemnego dostrzegania elementów ją tworzących, albo zrzeszyć się na bardzo ogólnym poziomie pod sztandarami głoszącymi wzniosłe,
bombastyczne hasła-klisze, wzywające do zbawienia Kościoła,
ojczyzny bądź ludzkości jako takiej. Podczas mówienia o ludzkości „jako takiej” łatwo zatracić poczucie wartości pojedynczego człowieka. Człowiek staje się w Kościele niewidoczny, prawosławie nie kultywuje kultury słuchania wiernych, nie pochyla się
nad ich realnymi potrzebami, wątpliwościami i troskami.
Trudno w takiej sytuacji budować kulturę relacji z sąsiadami. Tradycja prawosławna w tej formie, w jakiej dotarła do nas,

> 13 Г. Крылов, О корпоративности в Церкви (взгляд с позиции приходского священника), Богослов.Ru, 10.05.2011, http://www.bogoslov.ru/
text/1667366.html.

przetopiona w radzieckiej kuźni, jest niezwykle zhierarchizowana i zbiurokratyzowana. Nie bez przyczyny ukuły się wśród
wiernych i niższych księży takie powiedzenia jak „pion strachu”
czy „prawo pańszczyźniane”14. Uwarunkowania owe sprzyjają
nie tyle rozwojowi potencjału osobistego i obywatelskiego, ile
podporządkowaniu wyrażanemu w formie ekstatycznej, rytualnej bądź ideologicznej, dalekiej od dialogizmu.
Komunikacja interpersonalna jest w prawosławnej kulturze
minimalizowana. Wierni nie są zachęcani do rozwijania wzajemnych kontaktów. Również na poziomie kultu brak mechanizmów, które mogłyby je inicjować i wzmacniać więź w ramach
grupy religijnej w wymiarze horyzontalnym. Komunikacja redukowana jest do przekazów weryfikowanych kanonicznie,
przekazów obrzędowych, schematycznych. Religijność preferuje zaś postawy pasywne, wyrażane poprzez uczestnictwo
w wielogodzinnych liturgiach i modlitwach.
Doba ma ograniczoną liczbę godzin. Im więcej czasu poświęcamy modłom i mszy, podczas której komunikacja skupia
się na funkcjach kultowo-mistycznych, tym mniej czasu na proste bytowe rozmowy pomiędzy wiernymi. Brakuje go w każdym razie w ramach zakreślonych przez przestrzeń religijną.
Tradycja kultowo-liturgiczna jest zorientowana – jak pisze badacz rosyjskiego prawosławia Iwan Zabajew – na swoisty religijny „sakralny indywidualizm”15. Jedność grupy religijnej

> 14 Pisze o tym szeroko duchowny Paweł Adelheim. Patrz: П. Адельгейм,
Трудовой договор или крепостное право. В епархиях РПЦ МП фактически
узаконена система крепостной зависимости священника от епископа,
„DOMU LAUKUMS” (цит по. Публикации на Портал-Credo.Ru, http://www.
portal-credo.ru/site/?act=monitor&id=11233).
> 15 И. Забаев, „Сакральный индивидуализм” и община в современном русском православии, Приход и община в современном православии: корневая система российской религиозности, под ред. А. Агаджаняна и К. Русселе, М. 2011.

możliwa jest tu dopiero na bardzo wysokim, abstrakcyjnym,
ideologicznym poziomie.
Sygnalizowane zjawiska są oczywiście również skorelowane ze współczesnymi procesami indywidualizacji świadomości
prawosławnej i odkościelnienia, rozumianego jako deinstytucjonalizacja religii. Subkultura internetowa zaczyna już krytycznie przewartościowywać tradycje korporacyjne w Cerkwi
i buduje nowe typy relacji, nowe modele komunikacji, pozwalające na przykład na interaktywne dyskusje on-line pomiędzy
duchownymi a osobami świeckimi.
W samej RPC jako instytucji trudno jednak dopatrywać się
obecnie sygnałów dających nadzieję na nową jakość budowania relacji sąsiedzkich – ani wobec innych konfesji, ani wewnątrz samej cer kiewnej społeczności. Taki oto mamy ciekawy
model w naszej Rosji.
Tłumaczenie: Jędrzej Morawiecki
Abstract
Boris Knorre, Russian Orthodox Church towards locality –
neighbours surrounded by Orthodoxy
Boris Knorre, a co-author of Encyclopedia of Contemporary Religious Life in Russia, as well as a former member of Religious Education Faculty and Catechization in Russian Orthodox Church,
which he names ‘a component of a state machine’, observes
astonishing relations between this institution and adjoining in
the boundaries of one country religions. He shows us e.g., how
the Orthodox Church, “imbued with conservative tradition [...]
stresses and vocalizes outside its own cultural and historical
uniqueness, its own customs and nationalist peculiarity”.
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WIELKI SPÓR?
Bartosz Jastrzębski

Miasto oddycha miarowo swoim codziennym rytmem. Wypluwa ludzi na ulice i zasysa ich z nich w niezmiennym poranno-popołudniowym refrenie. Wypluwa, jak co dzień, siwe i czarne
pióropusze dymu. Jenisej oddycha własną, rzadką i postrzępioną mgłą, oddycha autarkicznie sam sobą. Urzędy, biura, szkoły, firmy, banki dzień po dniu reprodukują i umacniają społeczną ciągłość. Zmiany są subtelne, podprogowe i widoczne tylko
z większej perspektywy czasowej. Krasnojarsk leży daleko od
globalnych awantur, ich pogłosy docierają tu spóźnione i nadwątlone przebytą odległością. Do Europy – daleko, do Ameryki – też daleko, a nawet te części Azji, które wkroczyły z pełną
mocą w globalny krwiobieg rzeczywistości zdają się leżeć za
nieskończoną liczbą gór, lasów i pustkowi. Mimo to miasto lokuje się w specyficznych, wielorakich odniesieniach. Pierwsze
z nich to oczywiście kontynentalna, a ściślej stołeczna Rosja.
Rosja inna, bogatsza, mocarstwowa, ustrojona w szaty wielkiej polityki i globalnych problemów – pohukująca i dziarska.
Niby ten sam kraj, ale rzeczywistość nieco odmienna – niejeden z moskiewskich problemów wydaje się tu raczej nieistotny. Druga referencja to trochę odległa, ale wciąż obecna i poważana Europa. Nadal wiele oczu ku niej się zwraca, także ze
względu na europejskie korzenie większości tutejszych mieszkańców. Stanowi jakiś cywilizacyjny i polityczny wzorzec, tym
atrakcyjniejszy, iż pozbawiony amerykańskiej agresywności –
stateczny, szacowny i przyjazny ludziom. W zasadzie najlepiej,
gdyby wszystko było jak na Starym Kontynencie – każdy by tak
chciał. Wszyscy niemal są jednak świadomi, że gospodarcza,
kulturowa, polityczna i geograficzna odmienność Syberii mocno ogranicza możliwości stosowania europejskich rozwiązań.
Wiadomo też, że współczesna Europa jest za słaba, zbyt skonfliktowana, godna szacunku, lecz przedwcześnie postarzała,
zdemolowana własną historią, a nadto nazbyt zagrożona zubożałym, ale wojowniczym Południem, by skutecznie uprawiać

jakąkolwiek politykę w dalekiej Azji. Jest tak rozleniwiona własnym dobrobytem, że coraz trudniej jej się w ogóle poruszać.
Przez wieki aż przesadnie ruchliwa, teraz zapadła w głęboką
drzemkę, a może nawet – jak chcą niektórzy – przedśmiertną
śpiączkę. Jest urocza i nieaktywna niczym obrazek z dalekiego,
rozkosznego kraju. Jeżeli z kimś z tego regionu w ogóle należy
się liczyć, to oczywiście tylko z Niemcami. Oni jedni może jeszcze coś mogą. Ponadto wiele wskazuje na to, że żywot europejskiej wspólnoty może nie być długi: „Długo to nie potrwa,
ten Jewrosojuz. Rozpadnie się jak Związek Radziecki, za pięć,
może dziesięć lat. Za duża różnica potencjałów, za duża historyczna, kulturowa, a nade wszystko gospodarcza odmienność
– przekonuje Oleg, diakon od klaretynów. – Zobaczcie: Grecy,
Rumuni, Bułgarzy, za chwilę może Serbowie i Macedończycy
będą chcieli żyć tak jak Niemcy. Zapragną takich samych domów, samochodów i emerytur, a nie umieją, nie mogą i nie
chcą tak samo pracować. Będą przejadać unijne pieniądze
i ciągle nie będzie ich dość. A Niemcy będą płacić... Aż w końcu im to zbrzydnie i to będzie kres zjednoczonej Europy... Ale
Polska sobie poradzi. Umiecie znosić trudy i niedole, jesteście
pracowici...”.
Kolejny punkt orientacyjny to oczywiście Stany Zjednoczone,
choć postrzega się je tu wyraźnie z perspektywy gracza pacyficznego, nie zaś atlantyckiego. Są tu elementem złożonego i delikatnego układu, w skład którego wchodzą jeszcze Chiny i Japonia.
Już stanowią one, a być może niebawem stanowić będą w jeszcze większym stopniu, element kruchej równowagi na światowym
pograniczu cywilizacji „białej” i „żółtej”. Mimo wszystko postrzega
się je jako potencjalnego sojusznika w ewentualnym sporze z rewizjonistyczną, wciąż wpływową Japonią i dysponującymi nieograniczonym potencjałem demograficznym i gospodarczym
Chinami. Na te ostatnie spogląda się także: z jednej strony jak na
błogosławieństwo – oto bowiem nienasycalny rynek zbytu dla
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wszelkich surowców i baza rezerwowej, zdyscyplinowanej siły roboczej. Z drugiej zaś strony przedmiot obawy, iż po owe surowce
ukryte na niemal bezludnej (w porównaniu z Państwem Środka)
Syberii zechcą kiedyś samowolnie sięgnąć, zwłaszcza gdy uzyskają – a zdaje się być to nieuniknione – demograficzną przewagę za
Uralem. Wszystkie te odniesienia są obecne zarówno w lokalnej
polityce, jak i w świadomości zwykłych krasnojarczyków.

Jednak w marcu i kwietniu 2010 roku szczególnie ważkie
wieści przypłyną z Zachodu. Zwyczajna codzienność zakłócona zostaje nagle niemymi okrzykami gazetowych szpalt. 27
marca w moskiewskim metrze wybuchają bomby. Przebywający w tym czasie w Krasnojarsku Putin przerywa wizytę i mknie
do stolicy. Zdjęcia ofiar leżących na podziemnych peronach,
krew, ranni, płacz, wypowiedzi ekspertów, wojskowych, strażaków, lekarzy – wszystko to wylewa się dosłownie z telewizorów i radiowych odbiorników. Podnosi się niebezpiecznie
grzbiet islamofobicznej fali. Politycy grzmią groźnie i odgrażają się wszelkim terrorystom. Prezydent i premier z jednako
zatroskanymi, acz równocześnie ściągniętymi gniewem twarzami zapowiadają ukaranie szeroko rozumianych – znaczy
z całym zapleczem – sprawców. Przytłumiony na co dzień liberalno-demokratyczną otoczką dyskurs imperialny zakwita
w tych dniach w całej swej krasie i mocy. Dominuje, jak zwykle
w takich przypadkach, retoryka siły, o przyczynach konfliktu
usłyszeć można raczej niewiele. Wiadomo tylko, że nikt nie ma
prawa kaleczyć Rosji, zabijać bombami jej synów i córek – o zabijanych synach i córkach innych narodów słabo się w takim
czasie pamięta. Choć przyznać trzeba, że państwowa telewizja nadaje w tych dniach długi dokument o represjach wobec
Czeczeńców za czasów Stalina. Ludzie raczej jednak boją się
Kaukazu niż mu współczują, boją się wojny, w którą mogą być
znów wplątani, a wskutek której zaczną znikać w eszelonach
krasnojarscy chłopcy. W rozmowach wciąż powraca wizja konfliktu, który rozprzestrzenia się i obejmuje swym ogniem całe
rosyjsko-muzułmańskie pogranicze – od Kaukazu aż po Mongolię. Zwłaszcza że media donoszą też o politycznej ruchawce
w Kirgizji. Niektórzy ulegają czarowi wizji rozwiązań siłowych:
skończyć z tym Kaukazem, ruszyć całą potęgą, spuścić bomby,
zabić wszystkich, ostatecznie rozwiązać dokuczliwą kwestię,
wypalić siedlisko zarazy... Jednak ten i ów, w autobusowych
rozmowach, wspomina też o awanturniczej polityce samej Mo-
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skwy... Gdy ucichną nieco jęki rannych i lamenty rodzin ofiar,
znów rozgorzeje dyskusja, czym Rosja jest, a czym – w świecie
i dla siebie samej – ma być. Mowa jest o jej globalnym znaczeniu, o misji „ojcowskiego” kontrolowania – ale i wspomagania
– biednej i niestabilnej centralnej Azji, o jej planetarnych zasobach, o ochronie rosyjskiego stanu posiadania w ościennych
republikach, o separatyzmie wszelkiej maści nacjonalistów,
o rosyjskiej, chwalebnej tradycji multikulturowości...
Nie przygasła wszak na dobre jedna medialna wrzawa,
a po paru dniach wybucha następna. Kolejna bowiem katastrofa. Bardziej osobista, można powiedzieć – zwłaszcza
z perspektywy dalekiego kraju. 10 kwietnia, Smoleńsk. Runął
samolot z polskim prezydentem i całą rządowo-prezydencką
ekipą. Szok i wstrząs – jednak takie rzeczy się zdarzają, wbrew
uspokajającemu powiedzeniu, podług którego rzeczy rzadkie właśnie rzadko się przytrafiają. Szereg czarno-białych fotografii znanych – aż za dobrze znanych – z mediów postaci
w czarnych, pośmiertnych ramkach. A więc już ich nie ma. Pogibli, wsie pogibli. Teraz zza lad krasnojarskich kiosków atakuje twarz Lecha Kaczyńskiego. U Rosjan w pierwszym momencie konfuzja: trochę to wszystko źle wygląda, a jeszcze gorzej
się kojarzy. Znów polska wierchuszka dokonuje żywota na
smoleńskiej ziemi. Polska – Rosja: znowuż łzy, krzyże, lęgnąca się błyskawicznie podejrzliwość, żal, pretensje, gotujący
się do skoku gniew. Lecieli do tego nieszczęsnego Katynia...
Widać wyraźnie, iż Rosjanie sami nie są pewni, czy to nie aby
jakaś „inicjatywa” własnego ich rządu. Dobrze wszak pamiętają rozmaite sposoby prowadzenia polityki za Związku Radzieckiego. Niemniej składają kondolencje. Zupełnie poważnie, szczerze, bez wygłupów i ironii. Aż dziwnie poważnie, nie
bardzo wiadomo, jak się zachować i co powiedzieć. Tak jakby w katastrofie zginęli nasi bliscy krewni. Osobiście składają wyrazy ubolewania bądź dzwonią lub przysyłają esemesy.
Czasem można odnieść wrażenie, jakby współczuli z powodu upadku całego wręcz państwa. Być może wyobrażają sobie, co by się mogło stać w Rosji, gdyby za jednym zamachem
zginął Putin i cała jego ekipa. Przemawia zatroskany Miedwiediew i składa kondolencje całemu narodowi polskiemu.
Jednoczy się w bólu. Zszokowany naród polski zbiera się na
Placu Zamkowym. Rosyjska telewizja pokazuje szczątki samolotu, biegających strażaków, płaczących ludzi, płonące znicze,

skonfundowanych polityków, wystraszonych spikerów, kwiaty na Małej Gruzińskiej. Za chwilę słynne uściski Putina i Tuska wśród szczątków maszyny i kikutów wypalonego lasu. Putin, człowiek o kamiennym obliczu i twardych rękach, wydaje
się być wyraźnie poruszony. Podobnie prezydent. To uspokaja sytuację, czyni ją politycznie i emocjonalnie klarowniejszą.
Rozpoczyna się pocieszanie: „Putin osobiście będzie sprawował pieczę nad śledztwem, w tydzień wszystko będzie wiadomo, bo jak on się za coś osobiście zabierze, to zaraz załatwione!” – przekonuje maleńka i grzeczna na wschodnią modłę
Jakutka Sardaana, pracownica japońskiej ambasady. „I kto będzie teraz wami rządził?” – wyrażają szczere zaniepokojenie
inni. „Premier...” – odpowiadamy. „A to nie było go w samolocie?”. „Nie było...”. „No ale jak tak bez prezydenta...?”. Pojawiają się też pierwsze koncepcje spiskowe. Starszy pan w marszrutce ma swoją teorię: „To Czeczeńcy, mówię wam, jak nic
Czeczeńcy. Oni mają takie specjalne rakiety, bez ładunków
wybuchowych. Uderza toto w skrzydło i powoduje mechaniczne tylko uszkodzenie. Samolot spada, rozlatuje się na kawałki, po uderzeniu rakiety nie ma śladu. Już w Afganistanie,
pamiętam, takie pociski były. To Czeczeńcy, Dagestańczycy
i tacy tam chcą skłócić Rosję i Polskę, chcą, żeby Rosja miała w NATO śmiertelnego wroga. Oni wiedzą, że Polakom dużo
nie trzeba... Że to od mgły? Że tuman? Ach, co za bzdura! Ja
jestem pilot. Dwadzieścia pięć lat latałem na odrzutowcach.
Wojskowych, ma się rozumieć. Chłopcy, lata się w każdych
warunkach! W każdych! Odrzutowiec to nie samochód: tam
się nie patrzy w szybę i boczne lusterka. Tam jest aparatura pokładowa, bardzo precyzyjna, wszystko co do centymetra wymierzone i pokazane. Nawet jakbyś porządnie popił, to
wylądujesz. Samolot sam wyląduje. Gdyby od mgły samoloty spadały, to byśmy do dziś balonami latali. Mówię wam, to
Czeczeńcy...”. „To Putin, nie bądźcie naiwni. No co wy?” – twierdzi znów kowal o dłoniach jak osmolone, stalowe imadła.
Siedzimy w knajpie, w głębokich piwnicach sącząc żałobne
piwo. Rosyjska klasa robotnicza przynosi tu sobie wódeczkę, w barze zakupując tylko zakąskę. Proceder to dozwolony, wskazany i przyjemnie tani. „Ten wasz prezydent to Putina
od początku denerwował. A najgorzej już, jak się do tej Gruzji
pchał. Awanturę chciał rozdmuchać na całego!”. Towarzystwo
kowala przytakuje posłusznie, choć nieco sennie. „A to wiado-

mo: KGB, specsłużby. Oni już mają swoje sposoby. Nigdy nie
dojdziecie co i jak, nic się nie wyjaśni. Oj, daliście się zrobić na
szaro, daliście sobie zabić prezydenta, nie upilnowaliście... Oj,
wy Polacy, biedni...”. Tylko hotelowy portier, wpatrzony w migające w recepcyjnym telewizorze sceny, jest wyraźnie szyderczy i złośliwy: „No i kto teraz będzie wami rządził? Niemcy? Wy zawsze pod kimś musicie być: jak nie w sowieckim, to
w europejskim sojuzie. Sami się rządzić nie potraficie. Jak nie
pod nami, to pod Niemcami, zawsze pod coś doklejeni...”. „Ciszej już, ciszej”, strofuje ochroniarza pani z recepcji, zażywna blondyna z obfitym biustem, wysoko upiętym kokiem
i ostrym makijażem nadającym jej twarzy „koci”, trochę groźny wygląd. „Od kiedy ty się, Fiedka, taki mądry i rozgadany
zrobiłeś? Co? Zawsze nie w porę z czymś wyskoczysz. Oglądaj i słuchaj, i zostaw ludzi w spokoju”. Ochroniarz burczy coś
jeszcze pod nosem, ale milknie posłusznie.
Jakkolwiek w istocie było, po raz kolejny splotły się nasze
losy. Po raz kolejny tragicznie. Znów stanęły naprzeciw siebie
twarzą w twarz różne światy. Ale czy te światy mogą się spotkać naprawdę? Czy mogą się do siebie zbliżyć, czy też przeznaczeniem ich być po wsze czasy jedynie krzywymi dla siebie nawzajem zwierciadłami? Pod koniec XIX wieku Sołowiow
mocno wątpił w zgodę i precyzyjnie wyłuszczał niedowiarstwa swego powody. Powiadał: „Polska jawi się we wschodniej Europie jako przedstawiciel owej duchowej zasady, która legła u osnowy zachodniej historii. Według swej duchowej
istoty naród polski, a z nim wszyscy katoliccy Słowianie, przynależą do świata zachodniego. Duch silniejszy jest od krwi, nie
bacząc więc na wynikającą z krwi antypatię do Niemców i z tegoż samego względu bliskość z Rosjanami, przedstawiciele polonizmu zgodzą się prędzej na germanizację niż na zlanie się
z Rosją. Zachodni Europejczyk, także protestant, bliższy jest
duchem Polakowi-katolikowi, aniżeli prawosławny Rosjanin.
Będąc harcownikami zachodniej zasady, Polacy widzą w Rosji wrogi ich duchowej istocie Wschód, siłę obcą i ciemną [...].
Wobec tego wrogość Polski do Rosji jawi się jedynie jako wyraz wiekowego sporu Zachodu i Wschodu i kwestia polska jest
tylko momentem w wielkiej kwestii wschodniej”. „Z tego też
punktu widzenia w nowym świetle jawi się nam znaczenie Polski. W Polsce mamy do czynienia nie z peryferyjnymi formami
zachodniej cywilizacji, które przyswoiliśmy sobie już zarówno
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my jak i Polacy, a z samą duchową zasadą całego zachodniego
życia i historii”1. Oto więc wydaje się autorowi Wielkiego sporu, że konflikt jest nieuchronny, zwłaszcza w kontekście aktywności polskich patriotów, których wizje „stanowią obraz patologiczny, podobny do tego, gdy głodny człowiek, nie mający
kromki chleba, marzy o przyszłych rozkoszach. Jednak głodny,
gdy się przebudzi, będzie wdzięczny i za kawałek chleba, natomiast polscy patrioci wierzą jedynie w Polskę swoich snów”2.
Nie tylko Sołowiow wątpił, nie tylko Rosjanie nie dowierzają. Polacy może jeszcze bardziej, bardziej zajadle i nieustępliwie, jak to bywa z mniejszym, gdy spiera się z większym i czuje się przezeń ongiś skrzywdzony i wciąż zagrożony. Nie widzi
też sposobu, by samemu dostatecznie uróść. Sołowiow podał argument fundamentalny. Oto bowiem zachodzi tu starcie światów, starcie odmiennych w gruncie rzeczy cywilizacji. Spór nie dotyczy tego lub owego zdarzenia, choć owszem,
konkretnych, bolesnych aktów naszej historii nie brakuje – i nie
należy tego ani lekceważyć, ani zapominać. To jednak tylko
powierzchnia, albo inaczej: to zgoła skutki, nie zaś przyczyny
prastarego antagonizmu. Jego korzenie tkwią znacznie głębiej. Nie chcemy dostrzec w sobie niczego ze Wschodu. Panslawizm i wszelkie słowianofilstwo, z nielicznymi wyjątkami, były
nam zawsze wstrętne. Nie było naszym zwyczajem odwoływanie się do pokrewnych etni, rację ma rosyjski filozof, że droższa nam była wspólnota wiary. Wspólnota słowiańska, której
Rosja mniej więcej od końca XVII wieku chciała być zwornikiem i centrum, nigdy nas nie interesowała. Argument słowiańskości podejmowany był stosunkowo późno i niemal wyłącznie w kontekście starcia z żywiołem germańskim. Sądzimy
– jak widać powyżej, nie tylko my – że nasza najgłębsza tożsamość wyrasta wyłącznie z prastarego pnia zachodniego, rzymskiego i łacińskiego. Choć zdradzał nas on, sprzedawał, pozostawiał w osamotnieniu – innej drogi dla siebie nie widzimy,
jak doń w pełni powrócić. Nie chcemy być pomostem między
Wschodem a Zachodem – żaden most ani, jak to gorzko określał Bobkowski, „pokój przechodni” – chcemy być całkowicie
na Zachodzie. Prędzej już odpowiada nam metafora antemurale, bojowego szańca przed „Azją”. Usiłujemy wyprać do cna

> 1 W. Sołowiow, Wielki spór i chrześcijańska polityka 1883, przeł. T. Kwaśnicki,
Fronda, Warszawa 2007, s. 45, 48.

> 2 Ibidem.
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to wszystko, co kojarzyć by się mogło ze wschodnią mentalnością, choć w znacznej mierze nasz duch i tożsamość kształtowały się na Wschodzie, na Kresach, w kontakcie z tamtymi
ludami, w tamtej mentalnej, fizycznej i mitycznej przestrzeni.
Nieznaczne już resztki sympatii i nostalgii za Wschodem przelaliśmy dziś całkowicie na Ukrainę. W tęsknej, stepowej metafizyce ukraińskich kresów zastygła niczym pokazywany w muzeum eksponat wszelka opcja wschodnia – i tam pokrywa się
kurzem. Wybaczamy Ukrainie znacznie więcej i łatwiej, niż jesteśmy w stanie darować Rosji – być może na skutek uznania
swych własnych win w stosunku do tej pierwszej, być może też
dlatego, że nie krępuje nas tu poczucie słabości i zagrożenia –
kto czuje się silny, wiele może wybaczyć.
Nostalgia za Wschodem objawia się również w skrytych fantazjach o „szerokiej duszy”, szalonej, zachłannej, niekiedy straceńczej, irracjonalnej i niezdolnej do zimnego rachunku, lecz
zawsze wolnej, rozpłomienionej i szukającej prawdziwego braterstwa. To te wszystkie, tak często atakowane i wyśmiewane
zawołania polskiej duszy: „Niech się dzieje, co chce!”, „Co mi
tam!”, „Niech mi kto podskoczy!”, „Jakoś to będzie!”, obowiązkowe „Chce ci się?!”, wyrażające szczerą, instynktowną niechęć do
jałowych wysiłków, po wódce zaś, rzecz jasna, „Kochajmy się!”...
Choć groteskowe, wyrażają one wyraźnie zupełnie inny poryw
i nastrój duszy niż łaciński, zimny racjonalizm mógłby nam zafundować.
Nowożytna polska tożsamość kształtowała się w kluczowym i krytycznym zarazem dla nas wieku XIX. Opór przeciw
Rosji i wszystkiemu, co wschodnie, stał się – z oczywistych
przyczyn – jednym z jej filarów. Miał zapobiec – i zapobiegł –
roztopieniu się w bezkresnym słowiańskim żywiole. Bliskość
mentalności, a niekiedy i zwyczaju, z biegiem czasu rosnąca
atrakcyjność kultury rosyjskiej domagały się silnych różnicujących antidotów. W krytycznej chwili, po rozbitych powstaniach
i utraconych nadziejach, antyrosyjskość (i oczywiście antyniemieckość) musiały stać się obowiązkowym credo, znakiem
wodnym polskiej duszy. Tym bardziej że pochód Rosji na zachód wydawał się pewny, tak samo jak fakt, iż byliśmy owemu
pochodowi po drodze. Rusyfikacja, choć nie czyniła oszałamiających postępów w Królestwie Polskim, wyraźnie – i boleśnie
dla nas – kroczyła od najdalszych Kresów na zachód. Huczne
przyłączenie Ziemi Chełmskiej do Imperium w 1912 roku było

alarmującym sygnałem, jak daleko – mimo istnienia „polskich
wysp” – się ona już posunęła. Sołowiow jednak, a wraz z nim
wielu zapewne Rosjan, inaczej widzi okres rozbiorów: „Historia związała nas z tym bratnim według krwi, lecz wrogim według ducha narodem, którego znamienita część nas nienawidzi
i przeklina”. A przecież: „Rosyjskie działania w Polsce nie ograniczają się jedynie do udziału w trzech rozbiorach i do zdławienia
dwóch powstań narodowych. W 1814 roku Rosja ustrzegła Polskę od nieuchronnego zniemczenia. Jeśliby na Kongresie Wiedeńskim samowładny wówczas imperator Aleksander I myślał
bardziej o rosyjskich aniżeli i polskich interesach (i przyłączyłby
do Rosji ruską Galicję, rdzenną Polskę oddając Prusom), to dzisiaj zapewne nie pozostałoby nam wiele do rozważania na temat Polski i Polaków. Jeśli nawet dzisiaj polski element w Wielkopolsce (mimo iż posiada zaraz za granicą sześciomilionową
masę naszych Polaków uratowanych przed germanizacją) nie
może się oprzeć Niemcom i coraz bardziej im ulega – to cóż
by się stało, gdyby pruskie Niemcy były gospodarzami w głównej części Polski?”3. Ponadto, przekonuje dalej Sołowiow,
„[p]aństwo rosyjskie uratowało polską szlachtę przed wściekłością zrewoltowanych chłopów, równocześnie przyznając tym
ostatnim swobody obywatelskie i ekonomiczne, zabezpieczyło
przyszłość prawdziwej, nie pańskiej tylko i nie chłopskiej, a po
prostu polskiej Polsce”4. I w końcu carskie panowanie „zapewniło Polsce taki socjalny i ekonomiczny dobrobyt, którego (według świadectwa zagranicznych pisarzy) nie mogła ona osiągnąć ani pod pruskim, ani pod austriackim panowaniem. I tak
oto Rosja chroniła i opiekowała się ciałem Polski”5.
Jest w tym oczywiście lekceważenie, manipulowanie historią, denerwujący paternalizm, poklepywanie po główce skopanego i leżącego na ziemi: „skopałem cię, połamałem ci nogi, nie
mogłeś się ruszyć i nie wbiegłeś pod samochód. Powinieneś
być wdzięczny”... Oto bowiem druga strona medalu. Nie jesteśmy dla Rosji, dla Wielkiej Rosji partnerem do dialogu. Za mali
my i za słabi na to – przynajmniej dziś. Rosja ceni siłę i z silnymi
dyskutuje. Nas traktuje jak pyskatą i krnąbrną – choć niepozbawioną pewnego uroku, a jeszcze spokrewnioną – pannicę... I to
nas doprowadza do wściekłości, zaognia ledwie przyschnięte

> 3 Ibidem, s. 43.
> 4 Ibidem, s. 44.
> 5 Ibidem.

rany. My również jednak inną wagę przykładamy do stosunków z Niemcami, a inną do relacji, powiedzmy, ze Słowacją.
Rozpiętość między naszymi oczekiwaniami, rodem z najświetniejszych momentów I Rzeczpospolitej, a dzisiejszą kondycją
i możliwościami jest ogromna. Kto wie, czy nie dlatego właśnie
tak bardzo nie lubimy siebie, iż mamy świadomość przepaści
między ongisiejszą wielkością a dzisiejszą rzeczywistością. Ambicja zmusza mierzyć wysoko, realność podlejszymi gościńcami chodzić każe. Trudno być z siebie zadowolonym, trudno się
zaakceptować, wiedząc, skąd się spadło. Niełatwo rozmawiać
z innymi. Tym bardziej że również nimi częstokroć pogardzamy, niewiele zaprawdę mając świadectw własnej, teraźniejszej
wyższości.
Uwarunkowania rozliczne dość dobrze więc znamy, to dobry początek. Wiemy i pojmujemy, iż każda kultura, dotyczy to
także narodowych, ma prawo wierzyć w siebie, w swoją wartość i sposoby życia. Ma prawo ich bronić, promować je, przedkładać nad inne. Nie ma prawa narzucać ich militarną, polityczną czy ekonomiczną przemocą. Prawa te należy przyznać
tak sobie, jak i innym. Pamiętać przy tym, że jeśli dana kultura
przestaje wierzyć w siebie samą, nie chce się bronić, nie chce
się lubić – umiera. Umiera jednak również wtedy, gdy nie widzi
ani nie chce słuchać niczego poza sobą samą. A na razie – oby
jak najdłużej – Rosja nam nie zagraża. Cofnięta w europejskiej
części do granic z XVII wieku jest geopolitycznie najdalej od
nas w historii naszych wspólnych dziejów. O tym wszak zawsze
marzyliśmy. Po raz pierwszy w dziejach nawet niemal w ogóle (pominąwszy okruch Obwodu Kaliningradzkiego) z nią nie
graniczymy. Jest więc dystans, który sprzyja lepszemu, spokojniejszemu widzeniu. Jest okazja, by się poznać. Syberia wydaje się być dobrym punktem wyjścia. Budzi ona większe zainteresowanie i sympatię niż Rosja jako taka. Do Syberii poniekąd
się poczuwamy, jest ona też postrzegana – choć może w niewyraźny tylko sposób – jako miejsce wspólnego losu Polaków
i Rosjan, losu zesłańców i wykluczonych, tych, którzy „podpadli” groźnej, imperialnej Moskwie, podpadli bezdusznym Systemom i musieli razem ciężko pracować, by przetrwać. Losu
innego więc niż nieustanny bój przeciw sobie. Można wręcz
powiedzieć, że – w wielkiej mierze – poznawaliśmy Rosję i jej
codzienność poprzez Syberię. Poznawaliśmy, przez kilka wieków, jej lasy, góry, rzeki, minerały, ludzi, religie, obyczaje i spo-
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soby życia. Ogromna, i najróżnorodniejsza, literatura dotycząca Syberii czyni z niej – duchowo – niemal polską prowincję.
Z drugiej strony dzięki niej poznajemy ów ruski świat od strony zwyczajnego, powszedniego życia, mikrokosmosu małych
spraw – radości i dramatów, trosk i nadziei. Z tej perspektywy rosyjski żywioł jawi się jako bardziej ludzki, przyjaźniejszy,
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otwarty, godny ze wszech miar życzliwej uwagi i nade wszystko – bliski. Najlepiej wchodzić do Rosji tylnymi drzwiami.
Reportaż jest fragmentem książki Krasnojarsk zero, pisanej wspólnie z Jędrzejem Morawieckim. Pozycja ukaże się tej wiosny nakładem Wydawnictwa
Sic!

IDŹ, MARUSIA
Jędrzej Morawiecki

– Nie dała rady. Wyjechała z dwójką synów do Niemiec, ale
bardzo tęsknili za polami. Wrócili po pięciu latach. Kupili tu
nowe domy. Mają teraz tysiąc hektarów.
Siostry zakonne Marianna i Dominika wiozą nas do pani Marii. Pędzą szarą dacią. Pędzą jak biesy. Małolitrażowy silnik buczy, bełtając olej mineralny, kolczaste opony mielą lód niczym
drogowy shaker. Jezdnia śliska. W sercach spokój. Siostry przed
drogą zmówiły jak zwykle Pod twoją obronę.
Wjeżdżamy do wioski Czerwony Oracz. 300 mieszkańców.
20 kilometrów od granic miasta, od Osiedla Słonecznego i nowego kościoła katolickiego. Do centrum Krasnojarska jest stąd
nieco dalej, tam jednak nikt już ze wsi nie jeździ, bo korki paskudne, a wszystkie zakupy można zrobić na Słonecznym. No,
chyba że ktoś musi do pracy...
Siostra Marianna mówi:
– Maria ma czterech synów. Najstarszy z nich był kiedyś
przewodniczącym kołchozu, jego żona jest dyrektorem szkoły. Do kościoła chodzą sporadycznie (panowie tak mają, muszą
troszczyć się o byt rodziny). Wnuki za to bywają na mszy częściej. Utrzymują kapliczkę.
***
Wapienny tynk, trzeszcząca podłoga. Maria Kadecznikowa
leje miód, stawia gorzką herbatę. Patrzy ciepło, mrozi serca.
Mówi:
– Podróży nie pamiętam. A tego, co na miejscu, lepiej nie
wspominać. Nic tam dobrego. Głód był, trawę żarłyśmy i martwe kartofle. Północ, straszna, prawdziwa Północ. Wszystkich
Niemców tam rzucili. Zaraz na początku wojny, w 1941 roku.
Wcześniej mieszkałyśmy w Obwodzie Saratowskim, w mieście Engels na Wołdze. A potem ta lodownia... Miałam cztery
latka, jak nas tam dowieźli. Mama pracowała na wyrębach. To

był sowchoz, ale nie dostawała pieniędzy. Wychodziła wcześnie rano, jeszcze spałyśmy. A wracała tak późno, że znów spałyśmy. Wychowywałyśmy się więc same, bez dorosłych. Bawiłyśmy się ziemniaczkami. Bo kartofel na Północy nie chciał dawać
urodzaju, drobny był, maluśki... Czyściłyśmy go, wrzucałyśmy
do kubka, potem do garnuszka, potem do miski... Ot, taka zabawa. Zimą temperatura spadała do minus sześćdziesięciu.
W domu nie tyle koza była, co piecyk z cegły, najprostszy możliwy. Jak śnieg tajał na wiosnę, z końcem maja, szłyśmy do ludzi
po ogródkach. Wygrzebywałyśmy słodziutkie ziemniaki, wcinałyśmy je na surowo. Później szła czeremcha, lebiega, pokrzywa...
A potem skończyłam dziewięć lat. Mama oddała mnie do
ludzi, w rejonie przystani. Nic mi nie kupili, niczym prawie nie
karmili... Miesiąc tam wytrzymałam. Potem oni wyszli do pracy, a ja: biegiem nad rzekę. Wcześniej jednak wdrapałam się na
półeczkę i ukradłam nici, igłę i grzebyk. Ten grzebyk był bardzo
ważny, bo wszy miałam pełno, strasznie mnie dręczyły. Nad
rzeką znalazłam wielki kamień i pod tym kamieniem wszystko schowałam. To było wieczorem. A rankiem następnego dnia
miałam uciec. Wszystko zaplanowałam.
O piątej rano pognali krowy. No to ja w długą, na Jenisej
i do przeprawy. Staję przy brzegu i mówię: „Wujkowie, przewieźcie mnie na drugą stronę”. Oni: „A ty dokąd, dziewczynko?”. „Do Smolnego” (bo ta wieś tak się nazywała). „Do Smolnego idę, chcę do mamy”. „Sama jesteś?”. „Sama”. Wsadzili mnie do
łódki, przewieźli na drugi brzeg. A potem dwanaście kilometrów biegłam przez tajgę. Taka mała, a niczego się nie bałam.
Trzymałam się ścieżki i tyle. Mama powiedziała: „Więcej dziecka
do obcych nie oddam. Choćbyśmy miały z głodu pomrzeć, ale
przynajmniej umrzemy razem”.
A pierwszy rok życia na Północy pamiętam dobrze, choć
było ze mnie ledwie pięcioletnie pisklę. Pamiętam swoją najmłodszą, czteromiesięczną siostrzyczkę. Mama ją karmiła pier-
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sią, ale co to kogo obchodziło? Zagonili ją z marszu do roboty.
A niemowlę czym wykarmić? Chodziłam z kubeczkiem po ludziach, prosiłam o mleko. Jeden dał dobre, inny na wpół ukwaszone. Niedługo siostrzyczka wyżyła. Odeszła od nas na Północy i kropka.
A kolejnego roku poszłam do szkoły, do pierwszej klasy.
Wszyscy tam byli – i Niemcy, i Łotysze, i Ukraińcy. No i Kałmuków masa, ale oni padali jak muchy. Klimat im widać nie służył.
A ostatniego roku, jakeśmy tam były, zrobiło się tak dobrze... Wszelka jagoda wyrosła: i brusnika, i klukwa, i czernika... Poszłam w las z koleżanką-rówieśnicą, z siostrą i z taką
stareńką babcią. Zabłądziłyśmy. Zamiast do domu zawędrowałyśmy w serce boru. A tajga tam potężna, wejdziesz, nieba nie
widzisz, straszny, czarny las. Babka ułożyła nas w barłogu po
niedźwiedziu, nazrywała trawy i tak przenocowałyśmy.
Mama poszła w tym czasie do kantoru, a po rosyjsku mówiła słabo. Powiada: „Dajcie mi świnówkę”. Chodziło jej o gwintówkę, nie mogli jej jednak pojąć: „O co ci chodzi, Liza? Świnię? Na co ci ona?”. Ona powiada: strzelać będę, dzieci muszę
znaleźć.
Odszukali nas po trzech dniach. Dotarli do nas komendant,
myśliwi, psy. Ponieśli nas do domu. Niedługo potem stamtąd
się wynieśliśmy. Nie ma co wspominać, nic tam ładnego.
To było w 1949 roku. Odnalazł nas dziadek ze strony mamy.
Przysłał na Północ zaproszenie do Krasnojarska. Wyrazili zgodę
na wyjazd. Musiałyśmy jednak dotrzeć na przystań, skąd szły
parostatki. Wieźli nas w pięć rodzin – z przodu na wozie siedział
komendant z psami i automatem, z tyłu tak samo. Dowieźli na
miejsce i zostawili. Ale na dworzec nie chciał nas nikt wpuścić,
bo byliśmy Niemcy, wrogowie narodu. Siedzieliśmy pod otwartym niebem, a we wrześniu noce tam już chłodne, we wrześniu
tam już po sprawie.
Przybił parostatek, załadowali nas. Zostałam z mamusią i siostrą zaokrętowana koło węglarki. Nie miałyśmy nic do jedzenia.
Mama mówi: „Idź, Marusia, pod stołówkę” (bo na tym statku
taka jadalnia była). Poszłam, stanęłam koło drzwi. W końcu kucharka się zlitowała, zebrała wszystko, czego nie dojedli robotnicy, załadowała do jednej miseczki i mi dała. Tak przeżyłyśmy.
Piątego dnia przybiłyśmy do Krasnojarska. Wypakowałyśmy się
przy Dworcu Rzecznym i siedzimy. I podchodzi do nas dwóch
takich chłopaków jak wy. Pytają: „Kobieto, dlaczego nie schro-
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nisz się w budynku dworca?”. Mama na to: „A wolno nam wejść
do budynku?”. „A czemuż by nie?”. I jeszcze nam nawet pomogli
przenieść bagaże.
Tylko co dalej? Wcześniej zamiast pieniędzy wydawali
nam talony, ale przed wyjazdem wszystkie zabrali. Nie miałyśmy nic. „Mamo, daj jeść, daj jeść, mama”. Ja miałam 11 lat,
siostra dziewięć. Dobrze, że tuż przed podróżą mamusia posłała mnie, żebym nazbierała szyszek, wyłuskałyśmy więc trochę orzeszków cedrowych. Mama powiada więc – „Idź, Marusia, sprzedaj cedru”. Zrobiłyśmy takie skrzyneczki z brzozy,
mamusia nasypała do nich orzecha po same brzeżki. Siadłam
nad rzeką i siedzę. Pieniędzy na oczy wcześniej nie widziałam,
ale sprzedawałam jak trzeba. Tyle że potem podszedł milicjant: „Dziewczynko, tutaj nie wolno”. Wracam do mamy, mówię: „Co mogłam – sprzedałam, ale potem milicjant mnie wygnał”. Ona na to: „Odejdź, poczekaj chwileczkę, a jak on sobie
pójdzie, to siądź znowu nad rzeką”. Tak też zrobiłam. Milicjant
pokiwał palcem, potem poszedł i ja znowu usiadłam. I znowu
troszkę cedru sprzedałam. A potem milicjant podszedł po raz
kolejny i powiada: „Dziewczynko, zobaczę cię tu jeszcze raz,
to cię zabiorę na milicję”. Wracam więc do mamy, mówię co
i jak, ona wreszcie: „Dobrze, jak tak, to więcej nie chodź”. Ale
jeść dalej nam się chciało: ani chleba nie miałyśmy, ani nic. No
więc ja mamie uciekłam.
Uciekłam, biegłam z Dworca Rzecznego i nagle zobaczyłam
sklep, mój pierwszy sklep w życiu. Pamiętam ten widok, wspinałam się do góry, za plecami rzeka i nagle ujrzałam letnie stragany, pełne owoców. A potem podjechał znienacka samochód.
To był moskwicz, wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. Auto się
zatrzymało, ja do niego dopadłam, patrzę i nie mogę się nadziwić: jak się tam wsiada, jak się dostać do środka? Bo na Północy
samochodów nie było.
W końcu przyszedł szofer, otworzył drzwi, zaburczał, odjechał. Ja poszłam dalej. Idę, patrzę, a w sklepie ludzie biorą
chleb w zamian za pieniądze. Biegnę więc z powrotem na dworzec, a mamusia już tam raban podniosła, że jej córka zaginęła. Ja do niej dobiegam, mama mnie łapie za fraki, bije w dupę,
a ja krzyczę: „Mama, chleb znalazłam, wiem, gdzie jest chleb!”.
No to poszłyśmy razem. Podeszłyśmy pod górę, weszłyśmy do
mojego sklepu i tak oto 15 września 1949 roku kupiłyśmy dwie
bułeczki, chleb, cukier i masło.

***
– A jak dojechałyśmy tutaj, do Czerwonego Oracza, to poznałyśmy kompletnie inny świat, bo tu ludzie i normalnie
z sobą rozmawiali, i normalnie żyli. Nikt tu nie głodował. Krowy
tu trzymali i wszystko, co zamarzysz. Tyle że mieszkało się wtedy w ziemiankach. Na całą wieś były tylko trzy domy. Ale potem zaczęły się budowy i zrobiło się pięknie.
Jak skończyłam cztery klasy, mama powiada: „Ja ciebie
uczyć nie mogę”.
Bo do tego trzeba by było jechać 10 kilometrów, do innej
wsi. Za daleko.
Poszłam więc na dojarkę i tak przepracowałam dziewięć lat.
A tak strasznie mi się chciało uczyć...
***
– A tatę, jak wojna wybuchła, zabrali od razu do trud-armii.
Robił na wyrębach koło Swierdłowska. Pisaliśmy listy, mama
mu tytoń posyłała, bo on był zdrowym palaczem. A potem się
skończył i kropka.
W latach sześćdziesiątych przyjechał do nas mąż dziadka
siostry. Okazało się, że siedział w tym samym obozie, co tatuś.
No i on powiedział tak: „Michał miał takie wielkie białe futro.
I jak umarł, to my wszyscy to futro wynieśliśmy w tajgę, opaliliśmy z włosia, a skórę pocięliśmy na paseczki i zjedliśmy”.
Ja taty nie pamiętam, mama tylko mówiła, że w Engelsie
pracował w sklepie, rozwoził towary. Ja mu podobno biegłam
zawsze na spotkanie, on mnie podsadzał do kabiny i tam mnie
gościł, podejmował ciasteczkami i cukierkami. Ale ja nie pamiętam ani tych słodyczy, ani ciężarówki, ani taty.
***
W Czerwonym Oraczu było coraz lepiej. I komunizm zelżał,
i klimat na południu Syberii łagodny, ziemia grzeje jak brzuch
matki. Życie pani Marii pojaśniało, spłynęło mlekiem. Rzeką
mleka. Młoda Maria Kadecznikowa doiła, doiła każdego dnia.
Wszystko ułożyło się jak trzeba (odżywiały się, odziewały „i co
tylko chcesz”). Ogrzewały domy. Piły czaj. Chodziły na zebrania
i potańcówki. Zakładały rodziny.
– A jak pani męża poznała? – pytamy.
– No, wyszłam za mąż, urodził się jeden syn, drugi się urodził, potem trzeci. I tyle.
Potem mąż zachorował i umarł. Zostałam z trójką dzieci.
– A moment, jak się poznaliście?

– Mieszkaliśmy w tej samej wsi, to i się znaliśmy.
– Może o nim pani opowiedzieć?
– A co tu opowiadać? Jak to, jaki był? Traktorzysta. Chłopak,
jak każdy inny. A po jego śmierci to ja pracowałam na polu jako
rachmistrz. Kierownik mnie wezwał do siebie, mówi: „Będziesz
liczyć”. Ja na to, że nie dam rady, skończyłam tylko cztery klasy. On: „Nauczysz się”. No to się nauczyłam, bez żadnej szkoły.
Wszystko liczyłam: ile traktorzyści zaorali, ile posiali. Wszystkiego się naumiałam – i na sprzedawczynię, i na księgową.
– A czy pani się zakochała w swoim mężu?
– No, w sumie to żyliśmy z sobą w miarę w porządku. I tyle.
– A czemuście wzięli ślub?
– No a jakże inaczej, skoro się dzieci posypały?
Im więcej pytasz, tym głupiej. Niby wiesz, jak drążyć, jak wydłubać detale, wyłuskać szczegół. Tym razem jest jednak coraz
gorzej, żałośniej.
Dalej pani Maria mówi więc sama:
– Ten pierwszy mąż to umarł na gruźlicę. A potem poznałam
drugiego, co był mechanikiem, miał pod sobą pięć maszyn. To
był dobry człowiek. Wszystkim dzieciom dał swoje nazwisko
i otczestwo im dał. A potem urodził nam się jeszcze jeden syn,
nasz wspólny. Tak oto mam czterech synów, 10 wnuków i pięcioro prawnuków. Teraz tylko żyć. Tyle że zdrowie szwankuje.
Ech, dobry był ten Tolik. Niby Rosjanin, ale i tak się od razu
zgodził, żeby przyjąć w domu księży. Pierwsza msza była w naszym domu w 1992 roku, drugiego listopada. Kupa narodu.
Wiara katolicka była we mnie zawsze. Kiedyś, znacznie
wcześniej, w 1962 roku, przyjechał tu jeden duchowny, Litwin,
nocą go przywieźli. Przybył potajemnie, ale i tak go ktoś wydał.
Zanim go jednak pojmali, zdążyłam jednak ochrzcić trójkę synów. Co się dalej z księdzem stało? Nie wiem.
A na Północy modliłyśmy się, jak nas mama nauczyła: Ojcze
nasz i Zdrowaś Mario.
Tak jest i teraz. Moja mała wnuczka – wieczorem, jak się
kładziemy – mówi: „Baba, obejrzyjmy telewizję”. No to dawaj,
oglądamy. „Baba, ale my się jeszcze nie modliliśmy”.
No to się módlmy.
***
– A jak mąż Anatolij umarł, to na cmentarzu był mityng i dyrektor sowchozu rzekł – jego obowiązki przejmą jego dzieci.
I tak się stało. Najstarszy syn – Wiktor – został naczelnikiem. Jak
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się kołchoz rozpadł, to on przejął ziemię i wszyscy na tej ziemi pracują, cała rodzina, ponad tysiąc hektarów: zboża, siano
i ziemniaki.
***
A potem, jak wyjeżdżaliśmy do Niemiec, to wszystko sprzedaliśmy. Pięknie tam i czysto, temu nie zaprzeczysz. Ale o ile
tutaj uważali nas za Niemców i faszystów, o tyle tam jesteśmy
Ruscy. I kropka. Pamiętam, po drugiej strony ulicy, przy której żyłam, był kościół. A w Niemczech jest wielu Polaków. Nie
obraźcie się na to, co teraz powiem. Jedna kobieta – rosyjska
Niemka – przyjechała z... na „k”, tam, gdzie ciepłe kraje. No więc
my razem idziemy z kościoła i podchodzi do nas Polka. I zaczyna: „Po coście tutaj przyjechali? A jak wyście w ogóle tam żyli?”.
No ja mówię, że żyło się nieźle, szczególnie w ostatnim czasie,
grzechem byłoby narzekać. Mąż Anatolij już umarł, ale żyłam
z synem, miałam trzy krowy, pszczoły i roboty w bród. Dobrze
się żyło. No to ona: „Jak tak, to po co tu jesteście? Nikt was tu
nie prosił. Przyjechaliście po emerytury, będziecie żyć na nasz
rachunek”.
Nagadała, nagadała i poszła. Koleżanka odezwała się do
mnie po niemiecku, bo po rosyjsku tam mówić niedobrze. Po-
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wiada więc do mnie: „Źle zrobiłaś, żeś mówiła, że na Syberii jest
dobrze, oni tego bardzo nie lubią”.
Wróciliśmy wszyscy w kupie. Pojeździliśmy, uspokoiliśmy
się, jesteśmy w domu. Koniec. Chłopcy mają trzy kombajny,
trzy białoruśki, dwa nowe traktory, brali w kredyt, ale sprzedadzą ziarno, wszystko spłacą. Kręci się gospodarstwo.
Ja oddaję z emerytury tysiąc rubli na budowę kościoła. Na
Osiedle Słoneczne. Miałam tam pojechać na Boże Narodzenie,
ale mróz był za silny.
– Myśli pani, że to dobra wieś?
– Innych nie znam, to nie wiem. Ale mi się podoba.
***
– Czy pani jest Rosjanką?
– Nie wstydzę się niemieckości. Czy Rosjanką też? Ja jestem
wolnym człowiekiem. I kropka.
A teraz idźcie już. Wyjdźcie w stepy, popatrzcie na śnieg, jak
topnieje. Tego jeszcze nie było, żeby tyle śniegu nawaliło.
Reportaż jest fragmentem książki Krasnojarsk zero, pisanej wspólnie z Bartoszem Jastrzębskim. Pozycja ukaże się tej wiosny nakładem Wydawnictwa
Sic!

EUROPEJCZYK WŚRÓD WULKANÓW
O gwatemalskich latach Andrzeja Bobkowskiego
Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz

Kiedy w 1948 roku Andrzej Bobkowski zdecydował się opuścić
Europę, przekonany był co do jednego – nie mógł już dłużej
żyć wśród Francuzów. Uczestniczenie na co dzień w degrengoladzie ukochanego w młodości kraju stało się dla niego wówczas doświadczeniem zbyt głęboko przygnębiającym, odbierającym resztki sił witalnych, pozbawiającym nadziei na
przyszłość. Francja wojenna i powojenna była w jego przekonaniu przestrzenią wartości odwróconych, falsyfikatem obrazu, którego oryginał zaginął gdzieś w historii1. Opuszczając
Stary Kontynent, pisarz chciał odnaleźć najszerzej pojmowaną
wolność, wyrwać się z macek koszmaru o niesłabnących mimo
upływu lat konsekwencjach. Ujmując rzecz inaczej, wierzył, iż
w nowej ojczyźnie uda mu się żyć w sposób godny, etycznie
i – by tak powiedzieć – nie pod butem historii. Gwatemala jawiła mu się jako kraj do realizacji tak sformułowanych celów
idealny; postrzegana przez pryzmat pesymistycznej diagnozy
kontynentu europejskiego wydawała się przestrzenią nadziei,
nieskażoną nikczemnością, „zdrową” zdrowiem dzikiego zwierzęcia. Jej plusem stała się też szczególnego rodzaju ahistoryczność wpisana w krajobraz i kulturę. Środkowoamerykański
kraj niósł ukojenie, gdyż narzucał swoją własną perspektywę
czasową, przenosił w epoki tak odległe, że niemal niebyłe, zachęcał do wpisania się w jego własną mitologię.
Tu w Gwatemali – pisał Andrzej Bobkowski do matki – na
każdym kroku czuje się coś, co można by określić jako „uczucie świata zaginionego”. Niby dzika natura, ale równocześnie
czuje się, że jakiś człowiek zamierzchły, starszy od najstarszych Europejczyków, uformował ją, już jej kiedyś dotknął2.

> 1 „Cała gra o Francję jest po prostu graniem o falsyfikat cennego obrazu
– pisał do Jerzego Giedroycia. – Prawdziwy zaginął w historii”. J. Giedroyć,
A. Bobkowski, Listy 1946-1961, wybrał, opracował i wstępem opatrzył J. Zieliński, Warszawa 1997, s. 173.
> 2 A. Bobkowski, Listy z Gwatemali do matki, słowo wstępne W. Odojewski,
Warszawa 2008, s. 45.

Przeobrażenia zachodzące w ciągu stuleci na terenie Gwatemali głęboko pasjonowały pisarza – czytał na ten temat, planował podróże do najważniejszych miejsc nie tylko kraju, ale
i całego kontynentu. Swoim starym, zapamiętanym jeszcze
z Francji, sposobem zbierał fragmenty układanki, by pojąć
czas, miejsce i ludzi, wśród których żył. Tym razem odkryć dokonywał na obszarze pełnym egzotycznej roślinności, słońca,
dziewiczym, co pozwalało mu uwierzyć, że nowe życie stanie
się rekompensatą za stracone europejskie lata. W jednym z wyraźnie autobiograficznych opowiadań Bobkowskiego znalazło
się zdanie: „Tak, ile lat życia skradło nam życie”3. I następne, wypowiedziane jako polemika z wcześniej cytowanym: „Wierzę
w życie, choćby mnie z niego okradało bezustannie i do końca”4, bo: „Ono jest celem ostatecznym”5. W egzotycznej scenerii
środkowoamerykańskiego kraju łatwiej było, przynajmniej pozornie, ten cel realizować. Przede wszystkim dlatego, iż skończył się tu dla pisarza i jego żony permanentny niepokój, który w pamięci zrósł się nieodwołalnie ze Starym Kontynentem.
Tam za oknami huczał deszcz – napisał w jednym z listów
– ściekał z pluskiem z dachu i drzew pod oknami. Zamknąłem oczy i wydało mi się to wszystko zupełnie nieprawdopodobne. Uczucie spokoju było tak silne, że aż nierealne. I nagle przez szum ulewy pierwsze odgłosy grzmotu.
I wtedy Basia głośno, ażeby przekrzyczeć deszcz, powiada:
„Chrząszcz brzmi w trzcinie”. Zacząłem się tak śmiać, jak już
od lat się nie śmiałem, całym sobą. Teraz tutaj cudownie. Początek pory deszczowej jest tu wiosną. Wszystko, wysuszone do ostateczności, zieleni się i rośnie. Za naszymi oknami
w ciągu kilku tygodni wyrósł cały nowy gaj bambusowy, gę-

> 3 A. Bobkowski, Zmierzch, [w:] Punkt równowagi, wybór i opracowanie
K. Ćwikliński, Kraków 2008, s. 333.

> 4 Ibidem, s. 334.
> 5 Ibidem, s. 336.
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sty i zbity jak grządka młodej marchewki. Pomarańcze już
przekwitły, ale ledwie przekwitły, już są owoce, wielkie zielone kule. Ranki słoneczne, świeże i pachnące. Wstaję, przeciągam się w słońcu, robię kotkom mleko, nastawiam kawę
i schodzę do tuszu. Ten zimny tusz co rano jest prawdziwą
rozkoszą6.

Pisząc te słowa do matki w pierwszym roku swojego pobytu
w Gwatemali, Bobkowski akcentował egzotykę otoczenia i radość, jaką w takiej scenerii – zarazem niezwyczajnej i prostej
– dawały mu codzienne czynności. Praca zawodowa miewała
charakter niemal katorżniczy, lecz odpoczynek stawał się celebracją istnienia, hołdem składanym dobremu życiu w jego najoczywistszej postaci. Spokój, sen, papieros, kawa, słoneczne
światło i własna przestrzeń, gwarantująca ucieczkę od ścisku,
stały się wówczas dla pisarza podstawą nadziei na szczęście.
Za sobą miał lata bezdomności paryskiej, poczucie klaustrofobii w mieście, które nie miało mu nic do zaoferowania; przed
sobą – w co wierzył – lata ciężkiej, ale owocnej pracy twórczej
oraz perspektywę niezależności i satysfakcji związanej z rozwijaniem własnego modelarskiego biznesu.
Przyrodę, podobnie jak klimat nowej ojczyzny, przybysz
oceniał niemal niezmiennie pozytywnie; trochę inaczej rzecz
się miała z gwatemalskim sąsiedztwem. Andrzej i Barbara Bobkowscy przyjechali bowiem do kraju niebywale malowniczego pod względem przyrodniczym, ale też niezwykle egzotycznego kulturowo. Spotkało się w nim wiele nacji (Hiszpanie,
Amerykanie, Niemcy, Żydzi, Polacy), zaś ludność rdzenną stanowili Indianie. Autor Szkiców piórkiem o tych ostatnich pisał
w listach bardzo różnie, najczęściej jednak z poczuciem absolutnej mentalnej odmienności. Zwierzał się matce, iż ma wrażenie przybycia „za późno”. Dręczyła go świadomość, że pozostałości prastarej kultury stały się już nieczytelne, a jedyne, co
pozostało do przestudiowania, to ślady europejskich najeźdźców. Bezcenne dziedzictwo zastąpiła, jak uważał, hiszpańska
hucpa, która promieniowała wokół, modelując sposób myślenia i zachowanie się ludzi. Zachowania zaś, o których mowa,
najlepiej charakteryzuje fragment listu do Jerzego Giedroycia,
w którym Bobkowski – jeszcze pełen entuzjazmu, gdyż list pochodzi z roku 1948 – opisywał redaktorowi jeden z wieczorów
spędzonych ze znajomymi.

> 6 A. Bobkowski, Listy z Gwatemali do matki, op. cit., s. 36-37.
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Wilia wczoraj, z Hiszpanami, z Meksykanami. Straszne. Pomimo ich najsilniejszego wysunięcia na Zachód (Hiszpanie)
ci ludzie są czymś zupełnie innym od Europejczyków. Ale
cóż za kolor. O Meksykanach nie mówię. Jednego musiałem
rozbroić, bo chciał strzelać z pistoletu w jednego Hiszpana,
„bo on źle gra na gitarze”. Był pijany, to prawda, ale serio. Na
ogół świetnie strzelają, nie zabijają. [ ...] Do jednych znajomych weszliśmy w ten sposób, że się podminowało po cichu drzwi petardami i „łomot”. Drzwi wywaliło z zawiasów,
a my po drzwiach z wizytą. Gospodarz domu był zachwycony – (pomysł ja i ten Meksykanin) whisky lało się. Piją, dranie, straszliwie7.

Lokalny koloryt, traktowany przez Bobkowskiego z dystansem
i humorem, nie przesłaniał mu jednak szerszej perspektywy,
nie pozwolił zapomnieć o poczuciu straty nieodwołalnie wrośniętym w myślenie o nowej ojczyźnie.
Podziwia się – pisał o konkwistadorach do matki w kwietniu
1949 – zabytki ich kultury, ale równocześnie zapomina się
o jednej zupełnie potwornej rzeczy, a mianowicie że Hiszpanie wyniszczyli tutejszą kulturę tak doszczętnie, jak to się
chyba nigdy dotąd w historii nowożytnej nie zdarzyło8.
Andrzejowi Bobkowskiemu przyszło mieszkać wśród, często
przemieszanych ze sobą, potomków pokonanych i najeźdźców. Indian żyjących zgodnie ze swymi obyczajami i tradycją,
rzadko umiejących mówić po hiszpańsku, opisywał matce akcentując ich barwną odmienność, dobry gust („tu naprawdę
dobry gust mają jedynie zupełnie prości Indianie”9), a także całkowity brak poczucia niższości wobec przybyłych.
Ciekawe także – zastanawiał się w liście do Stanisławy Bobowskiej z kwietnia 1951 roku – że nigdy nie masz wrażenia,
aby oni czuli się niżsi od nas – wprost przeciwnie – spoglądają na białego z dobrotliwym lekceważeniem, z wyrazem
oczu, który jakby mówił: „Co ty wiesz?”10.
Zaś Hiszpanów, pełnej bądź mieszanej krwi, prócz rzadkich
przebłysków entuzjazmu, podsumowywał raczej z niechęcią,
akcentując negatywne cechy tej nacji, której odmawiał dobrze

> 7 J. Giedroyć, A. Bobkowski, op. cit., s. 55.
> 8 A. Bobkowski, Listy z Gwatemali do matki, op. cit., s. 32.
> 9 Ibidem, s. 50.
> 10 Ibidem, s. 67-68.

pojętej europejskości. Wyraźnie uwidocznił to w jednym z listów do Jerzego Giedroycia:
Cóż za zdumiewające pokrewieństwo charakterów z Rosjanami – pisał. – Niech mnie zarżną a twierdzę, że tak jak Rosjanie nie są Europejczykami, tak samo Hiszpanie nimi być
nie mogą, choćby robili wszystko, żeby nimi być. Cała kupa
cech wspólnych z nami także. Rosyjska „szerokość”, polskie
wielkopaństwo, hochsztaplerstwo, bufonada i intelektualizm ani w czas, ani w porę; gadatliwość, ciągłe robienie
planów „gigantycznych”, zaczynanie „z czeła” wszystkiego
co dzień, pożyczanie pieniędzy z niemożnością oddania ich
itp.11
Hiszpański rozmach, krzykliwość, swoista „operetkowość” odnosząca się nie tylko do cyklicznych minirewolucji, ale w ogóle
do sposobu istnienia, nie odpowiadały Bobkowskiemu. Nie był
w stanie wrosnąć mentalnie w ów przerysowany, ponad miarę barwny świat bez półtonów. Szczególnie trudne okazało się
to wówczas, gdy kraj poddał się wpływom komunistycznym
i zdawał się na trwałe przechodzić zmianę ustroju, a pisarzowi przyszło po raz kolejny obserwować ludzi ulegających sile
niszczącej ideologii. Było to dla niego tym trudniejsze, że przy
wszystkich zastrzeżeniach chciał wierzyć, iż wybrana przez niego część świata jest odporna na ten rodzaj słabości ducha, który obserwował w Europie.
I choć ich nie lubię – pisał o Hiszpanach do Giedroycia
w 1948 roku – nie wiem, czy Europa nie ma największych
szans przetrwania i odnowienia się poprzez Hiszpanię i poprzez świat hispano-Ameryki, inny, zupełnie inny, ale tym
bardziej „nadziejny”12.
W liście skierowanym do tego samego adresata z 26 lipca 1950
roku zdawał się już w tę „nadziejność” nie wierzyć; komunizujące nastroje części społeczeństwa bardzo mocno go przygnębiły, jego ocena współmieszkańców pulsowała wówczas bolesnym rozczarowaniem.
Na tych krajach tu – konstatował – mszczą się dwa kardynalne błędy: 1) że Hiszpanie nie wybili Indian, a 2) że potem
nikt nie wybił Hiszpanów. Wskutek tego błędu powstały miliony ludności rastakwerskiej, nieuleczalnych „rasta”, gatunkowo podłych, z którymi właściwie nie wiem, co począć. Je-

> 11 J. Giedroyć, A. Bobkowski, op. cit., s. 32.
> 12 Ibidem, s. 54-55.

dyne wyjście wziąć za pysk. Dlatego też w razie przegranej
USA Rosja rozporządza tu być może potencjalnie największym swoim klientem13.

Czytając te słowa, pamiętać należy jednak o charakterystycznym dla Bobkowskiego sposobie formułowania myśli w listach.
Pisząc do przyjaciół – bo już rzadziej do matki – miał zwyczaj
prowokowania odbiorcy, swoistego „budzenia go” często bardzo kontrowersyjnymi stwierdzeniami. Był to dla niego niewątpliwie jeden ze sposobów radzenia sobie z rzeczywistością, zapewniał też ujście dla gniewu spowodowanego bezmyślnymi
zachowaniami społeczności, w której żył. Na co dzień przyjazny ludziom, w ten właśnie sposób odreagowywał ich nieświadomość i bezrefleksyjność; rozczarowanie współmieszkańcami
znajdowało bezpieczne ujście w listach. Nie należy jednak, jak
się zdaje, oceniać stosunku Bobkowskiego do Gwatemalczyków wyłącznie na podstawie tej części korespondencji, która jest najbardziej radykalna czy kontrowersyjna. Wyrazistym
kontrapunktem dla cytowanych wyżej opinii mogą być, powracające w listach do matki, ciepłe słowa odnoszące się do
podopiecznych pisarza z klubu modelarskiego. Przez wszystkie
gwatemalskie lata miał dla nich czas i cierpliwość („Schodzi się
tam do mnie cała banda chłopaków – cieszył się – gadam, wyjaśniam, pomagam”14). Olbrzymia sympatia, jaką odczuwał dla
swoich uczniów, była odporna na wszelkie polityczne zawirowania.
Po śmierci męża Barbara Bobkowska tak charakteryzowała
łączące go z młodymi Gwatemalczykami relacje:
Jędrek był dla nich kimś w rodzaju mistrza – [...] – Sokratesa,
tyle samo ich uczył aeromodelizmu, co a może i więcej zasad moralnych i rozwijał ich intelektualnie. [...] Jeden z tych
chłopców, z prostej rodziny, który od dziesiątego roku życia
Jędrka się trzymał, powiedział mi tak: „Doña Barbara – jeśli
nie kradnę, nie przyjmuję łapówek, nie jestem fałszywy wobec moich przyjaciół, szanuję moją żonę – to wszystko jest
wpływ Boba”, bo tak oni Jędrka nazywali15.
Gwatemalskie sąsiedztwo pisarza, prócz Hiszpanów, Meksykanów, Indian, stanowili też, o czym była już mowa, Amery-

> 13 Ibidem, s. 136-137.
> 14 A. Bobkowski, Listy z Gwatemali do matki, op. cit., s. 37.
> 15 List Barbary Bobkowskiej do Tymona Terleckiego z 3 czerwca 1962
roku, [w:] A. Bobkowski, Listy do Tymona Terleckiego 1956-1961, opracowała
i posłowiem opatrzyła N. Taylor-Terlecka, Warszawa 2006, s. 159.
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kanie (dla których kraj ten stanowił ważną strefę wpływów),
nieliczni Polacy, Niemcy, Żydzi. Relacje Bobkowskiego, szczególnie z przedstawicielami dwóch ostatnich nacji, nie zawsze
były łatwe. Niemców, z którymi współpracował i bezpośrednio
sąsiadował, postrzegał jako ludzi wyjątkowo grzecznych, aczkolwiek nie miał wątpliwości, iż zachowanie ich było wynikiem
wojennej przegranej i poczucia winy.
Ja wszystkie ich uprzejmości przyjmuję – pisał do Giedroycia – jako „Kriegsentschädigung” [odszkodowanie wojenne]
i jak mogę to szpileczkę wpycham. Kiedyś zaczęli mnie bardzo obżałowywać, że ja muszę tyle pracować, a ja z miłym
uśmiechem: „Was wollen Sie – Arbeit macht frei!” [Cóż Państwo chcecie – Praca czyni wolnym!] Trzeba widzieć te minki
po czymś takim – i słodycz16.
Co oczywiste, innego typu problemy pojawiły się między osiadłymi w Gwatemali Polakami i Żydami. W liście do redaktora
„Kultury” Bobkowski zwierzał się z rozgoryczeniem, iż ci ostatni: „traktują nas z reguły jak gestapowców”17 i dodawał z goryczą:
A ja jednej Żydówce przez trzy lata wojny pomagałem z własnych pieniędzy, chodziłem czort wie gdzie, żeby inną pomoc dla niej wykołatać, i wykołatałem, i teraz chcą mi się zrewanżować. Ale to przez głupotę. To jest problem przeklęty18.
W nowej ojczyźnie Andrzejowi Bobkowskiemu z wielu powodów nie było pod względem społecznym łatwo. Największą
trudnością w kontakcie z innymi okazał się jednak dramatyczny brak wspólnoty doświadczeń. Temat wypływającego stąd
poczucia alienacji stale powracał w pisanych przez niego listach. Osamotnienie, przede wszystkim w sposobie myślenia,
zdawało się być nieszczęściem, na które aż do śmierci nie znalazł antidotum:
Poziom kulturalny – pisał do Stanisławy Bobkowskiej – nawet ludzi tzw. inteligentnych jest tu beznadziejnie niski.
Wszystko to są mniej lub więcej syte (ale na pewno nigdy
nie głodne) i mniej lub więcej zwierzątka na poziomie psychiczno-myślowym młodych ludzi z XIX wieku. [...] My wszyscy postarzeliśmy się, posunęliśmy się w doświadczeniach,
dotknęliśmy „sedna rzeczy”, zobaczyliśmy, że życie i rozwój

> 16 J. Giedroyć, A. Bobkowski, op. cit., s. 92-93.
> 17 Ibidem, s. 67.
> 18 Ibidem.
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wypadków czy historii to nie spokojne bytowanie, robienie
pieniędzy lub długów i zajmowanie się „futilités” z powieści z zeszłego wieku. To, co dla nich jest jeszcze problemem,
dla nas stało się w największej ilości wypadków luksusową
bzdurą, zagadnieniem róż wśród przysłowiowych płonących lasów19.

Zaś Jerzemu Giedroyciowi zwierzał się:
Powoli nawiązuję tutaj kontakt ze śmietanką [ ...]. Kręcąc się
tutaj teraz trochę wśród tych ludzi i mówiąc z nimi, mam
najczęściej uczucie człowieka, który wydostał się z zalanej
już części okrętu na górny pokład, gdzie gra orkiestra i tańczą, i wszystko odbywa się w ten sposób, że z góry rezygnuje się z opowiadania o tej zalanej części, bo wiadomo, że ani
nie zrozumieją, ani nawet nie uwierzą20.
Nieprzekraczalna bariera doświadczenia, rodzaj niechcianego
kokonu, oddzielała go od ludzi, z którymi przyszło mu współegzystować. W Gwatemali dotknęła go – by tak powiedzieć –
bezdomność tożsamości, niemożność pełnego, satysfakcjonującego przylgnięcia do nowej ojczyzny. Nie ustawał jednak
w wysiłkach, by to ograniczenie przekroczyć. Nawiązywał bardzo liczne znajomości i przyjaźnie, spotykał się z gwatemalską
śmietanką towarzyską, świetnie orientował się, kto w kraju co
sobą reprezentuje, czego dowodem choćby fakt, iż nie nastręczało mu żadnych trudności dostarczenie na prośbę Giedroycia listy tamtejszych intelektualistów dla „Preuves”. Jego asymilacja płynęła z potrzeby zachowania wewnętrznej uczciwości
i konsekwencji. Czuł się współodpowiedzialny za Gwatemalę,
co zaowocowało przykładowo ostrzegawczymi, kameralnymi,
odczytami na temat komunizmu, które wygłaszał w najgorętszym politycznie okresie. Gdy tylko stało się to możliwe, przyjął
tamtejsze obywatelstwo, a reprezentowanie na międzynarodowych zawodach modelarskich barw Gwatemali było dla niego oczywistością. By tak rzecz ująć, próbował pokochać nową
ojczyznę siłą woli. W zamian oczekiwał właściwie tylko tego, iż
będzie „normalnie”.
A ja [ ...] – pisał w lutym 1949 roku do Giedroycia – pomimo wszystko staram się nawrócić wszystkimi siłami do tego
NORMALNEGO ŻYCIA, o którym w ciągu tych lat zdołałem
zapomnieć do tego stopnia, że ten spokój ranków i wieczo-

> 19 A. Bobkowski, Listy z Gwatemali do matki, op. cit., s. 53-54.
> 20 J. Giedroyć, A. Bobkowski, op. cit., s. 113.

rów, ot, praca, odpoczynek, jedzenie, pogawędka, lokalny
problem na pierwszej stronie dziennika – wydawały mi się
z początku n i e d o z n i e s i e n i a , idiotyczne, kretyńskie,
niegodne człowieka. Z klimatu Europy trzeba się wyrwać
(i to nie w podróż turystyczną, lecz w codzienne życie), aby
pojąć, do czego tam JUŻ doszło21.

Bobkowski był człowiekiem nieuleczalnie myślącym. Gwatemala miała stać się – w pewnej perspektywie – lekarstwem na
tę głęboką świadomość siebie i świata. Miała nauczyć go „normalności”, przywrócić stan umysłu sprzed katastrofy. Ale powrót okazał się niemożliwy i ostatecznie niepożądany; pisarz
próbował żyć „normalnie”, ale jego umysł nigdy się do tej gry
nie przystosował. Wewnętrznie Bobkowski pozostał pogorzelcem, człowiekiem świadomym końca świata, jaki wydarzył się
na jego oczach, zdającym sobie sprawę, iż mentalnie przynależy do ruin, które w Gwatemali nikogo nie interesują. Niemałym wysiłkiem było zatem dla niego wciąż podejmowane staranie, by uczynić z tego kraju prywatną legendę – eksplorując
go kulturowo, społecznie, gospodarczo odkrywał nowy świat,
ale napotykał też swoistą pustkę. To skazywało go na samotność w najgłębszym duchowym sensie.
Różnica między Bobkowskim a jego gwatemalskimi sąsiadami nie była wyłącznie odmiennością doświadczeń, dotyczyła także wyznawanej hierarchii wartości, a w konsekwencji sposobu myślenia o świecie. W Ameryce Środkowej liczyła
się codzienność, dosłowność, teraźniejszość; pogłębione refleksje na temat człowieka i świata wydawały się w tym otoczeniu zbędnym luksusem, niemalże nietaktem. Bobkowski
zaś był nie tylko mistrzem celebracji codzienności, lecz także
intelektualistą, filozofem, myślicielem. Cechowała go głęboka wrażliwość na nieszczęścia, które dotknęły jego współczesnych – przede wszystkim ideologizację, a w konsekwencji
zanik indywidualnego myślenia. Przez całe życie próbował dociec przyczyn takiego stanu rzeczy, zrozumieć, jak mogło dojść
do katastrofy. Problem polegał na tym, iż w Gwatemali mało
kto dostrzegał, iż w ogóle do niej doszło; dla pisarza zaś stanowiła ona punkt, do którego stale wracał myślami. Czytając bogatą korespondencję autora Szkiców piórkiem, można odnieść
wrażenie, że gdy nie był zajęty pracą modelarską lub pisarską,
jego umysł pozostawał w stanie wrzenia, poddając nieustan-

> 21 Ibidem, s. 63.

nej analizie aberracje współczesności. Jednak wymiana myśli
z kimś z najbliższego otoczenia, na poziomie, do którego przywykł w europejskich latach, była w Gwatemali niemożliwa. Pozostawały tylko listy i lektura niezliczonych książek.
W sumie najprawdopodobniej to jednak odcięcie daje mi
się najbardziej we znaki – pisał do redaktora „Kultury”. – Właściwie nie mam tu z kim gadać22.
A w innym liście do tego samego adresata dodawał:
Jakoś tak patrzę przez siebie jak przez zadeszczoną szybę. Mniejsza z tym. Jestem straszliwie zmęczony, a pewnie
i znudzony. Gdybym spotkał Józia, a nawet Pana, to pewnie
bym się rozbeczał. Mnie nieraz strasznie za Wami tęskno. Takie to życie psie23.
Andrzej Bobkowski zrobił wszystko, by ograniczenia Gwatemali nie stały się jego własnymi. Prowadził przebogatą korespondencję, bardzo dużo czytał, ani na chwilę nie tracił kontaktu z polityczną czy intelektualno-artystyczną rzeczywistością
swojej epoki. Gdy tylko miał chwilę przerwy w walce o przetrwanie, realizował swoje największe marzenie – pisał.
Jak to już zostało powiedziane, wyjechał do Gwatemali, gdy
niemożliwe stało się dla niego życie wśród Europejczyków.
Wierzył, iż na innym kontynencie, w otoczeniu ludzi o zupełnie
innej mentalności i doświadczeniach, odnajdzie niezależność,
spokój i poczucie sensu, że odzyska ukradziony czas. Wyjazd
ze skarlałej po wojnie Europy traktował jako rodzaj wyższej konieczności, sposób na uratowanie duszy; jego decyzja miała
podstawy moralne, etyczne. Gwatemala spełniała podstawowy warunek, jaki stawiał nowej ojczyźnie – nie była przestrzenią zdradzonych wartości. Nie okazała się też jednak miejscem,
w którym można było zbudować nową Wenecję24. Andrzej
Bobkowski zetknął się tam z ludźmi często nietkniętymi traumą, barwnymi, krzykliwymi, definiującymi się poprzez specyficzny rodzaj obojętności na wszystko wokół. Pisarzowi jako
jednostce niezwykle trudno było wpisać się w doświadczenie
egzystencjalne tej obcej mu mentalnie zbiorowości. Podejmo-

> 22 Ibidem, s. 394.
> 23 Ibidem, s. 151.
> 24 A taką gotowość deklarował Andrzej Bobkowski w liście do Jarosława
Iwaszkiewicza z 8 kwietnia 1948 roku. Pisał wówczas: „Ale kto wie – może trzeba będzie zakładać Wenecję. Wtedy nie będę szczędził sił”. A. Bobkowski, „Tobie zapisuję Europę”. Listy do Jarosława Iwaszkiewicza 1947-1958, podał do druku i opracował J. Zieliński, Warszawa 2009, s. 88.
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wane przez lata w tym kierunku próby zakończyły się tylko połowicznym sukcesem i taką też przyniosły satysfakcję. Przybyszowi z Europy nowa ojczyzna mogła zaoferować przetrwanie,
ale nie poczucie duchowego zadomowienia. W kraju fajerwerków i powierzchownej gorączki ceną, jaką przyszło mu zapłacić za marzenie o wolności, była dożywotnia samotność.
Abstract
Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz: The European man
among volcanoes. About the Guatemalan years of Andrzej
Bobkowski
Bobkowski – as the authoress of the essay states – was an incurably reasoning man. Guatemala was to become medicine
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for his deep awareness of himself and the world around him.
It was supposed to teach him ‘normality’, to restore the state
of mind from before the war catastrophe. But the return proved to be impossible and eventually undesirable; the writer attempted to live ‘normally’, but his mind has never adapted to
this game. Internally, Bobkowski remained a burnt man, a man
aware of the end of the world, which took place before his very
eyes, a man who realized that mentally he belonged to European ruins that were of no interest to anyone in Guatemala.
Therefore, it was a considerable effort for him to make this country his own legend – exploring it culturally, socially, economically, he was discovering a new world but at the same time
he faced a kind of emptiness. This sentenced him to loneliness
in the deepest spiritual substance.

PŁOT MENTALNY
Beata Szady

Nie, świat tutaj nie stanął w miejscu, choć na budynku szkoły
ciągle wisi orzeł bez korony. Asfalt zrobił swoje. Ale podzielił
też Nowicę1 na swoich i obcych. Ci pierwsi byli jego entuzjastami, bo ileż można topić się w błocie. Czasami żwiru trochę sypnęli, ale na niewiele to się zdało. Więc wszyscy swoi, czyli miejscowi, byli za. Drugi obóz stanowili miastowi. Podnieśli raban,
bo nie po to kupowali chaty na drugim końcu świata, żeby teraz cywilizacja do nich przyszła. Zostali przegłosowani. Na znak
protestu malowali asfalt na zielono.
Wzrasta liczba osiedlających się na stałe miastowych.
Wieś znana z wyrobu drewnianych łyżek, spotkań teatralnych INNOWICA, Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów,
obozów religijnych Sarepta, najmniejszej niepublicznej szkoły podstawowej w Polsce (w tym roku 2 uczniów) oraz filmu
dokumentalnego W Nowicy na końcu świata Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk.
Wronoś I
Leszek Wronowski, warszawiak, od 20 lat właściciel chaty
w Nowicy, od 6 mieszkający w niej na stałe: – Nie oszukujmy
się, żyjemy w dwóch różnych światach. Założyliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy2, ale wieś nie bardzo chce należeć, bo
jesteśmy obcy. To naturalne, że tak nas traktują. W końcu jesteśmy zwierzęta miejskie, a oni wiejskie. Dlatego nie do końca
rozumiemy się i zgadzamy.

> 1 Nowica – miejscowość w Beskidzie Niskim licząca 100 osób. W większości
zamieszkała przez Łemków wyznania grekokatolickiego, którzy po wysiedleniu (akcja „Wisła”, 1947 rok) powrócili z Ziem Zachodnich.
> 2 To z inicjatywy miastowych w 1999 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy. Jego celem było utrzymanie szkoły podstawowej w wiosce.
Wszystko było dobrze do czasu, kiedy miejscowi roznieśli plotkę, że przyjezdni chcą szkołę sprywatyzować, przejąć, wręcz zaczęto mówić o powtórce akcji
„Wisła”. Wtedy miastowi się wycofali.

Stworzyli inną inicjatywę – Spotkania Teatralne INNOWICA.
Znowu źle, bo hałas, tłum, samochód za samochodem, a krowy
trzeba przepędzić przez ulicę.
Miejscowi rzadziej niż częściej uczestniczą w spotkaniach
teatralnych („A po co mi patrzeć na wariota na scenie?”). Ale
Hiob był hitem. Do cerkwi zeszły się takie tłumy, że nie dla
wszystkich starczyło miejsca. – Sama widziałam, jak obrażeni
nowiczanie odchodzili. Może wychodzą z założenia, że im należy się więcej? Że najlepsze miejsca powinny być dla nich zarezerwowane? – zastanawia się mieszkanka Nowicy, swoja.
Ale dodaje: – Miastowi też nie są święci. Opłotowali swoje posiadłości i tych płotów pilnują jak skarbów. Miejscowy wybierze
się na grzyby w rejon posesji przyjezdnych (bo one często stoją pod lasem), to przegonią. Ale jeżeli warszawiak chce ciągnąć
drewno przez pole człowieka stąd, to nie może być żadnego
problemu. Wie pani, tutaj chyba nawet nie chodzi o płot w sensie fizycznym, tylko taki mentalny, który stoi między nami.
Wronoś II
Leszek Wronowski: – Niemniej jednak życie tutaj jest lepsze
niż w mieście, sympatyczniej uśmiecha się do ludzi. Nowica to
wieś, gdzie można spotkać wszystkie przywary człowiecze, ale
mieszkańcy walczą między sobą w sposób daleko szlachetniejszy niż miastowi, zazdroszczą w bardziej otwarty i ludzki sposób. Jestem warszawiakiem przyzwyczajonym do większego
stopnia agresji w relacjach międzyludzkich, do daleko bardziej
wyrafinowanych form okrucieństwa.
Żyjemy w dwóch różnych światach, ale nie wartościuję nas
na lepszych czy gorszych. Kulturowo, obyczajowo, behawioralnie jesteśmy bardzo różni. Inny jest poziom wrażliwości, inny
język wewnętrzny. Nasz – to język intelektu, ich – tu i teraz. Dla
miejscowego słowo „teatr” brzmi obco, ale ja nigdy nie wiem,
czy następnego dnia będzie padać.
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Ludzie mają tu swoją mądrość, zupełnie odmienną od naszej. Gdyby nie pomoc i życzliwość sąsiadów, nie potrafiłbym
tutaj wystartować z agroturystyką. Nic nie wiedziałem o życiu wiejskim. Byłem zwierzęciem, które w wielkim świecie poruszało się sprawnie i potrafiło walczyć, a tutaj nie. Miejscowi
mnie uczyli.
W wielu kwestiach mamy różne zdanie i w jakiś sposób zaburzamy ich przestrzeń, ale to oni nas wpuścili do wioski, więc
nie ma na kogo zwalić. Zresztą na ogół jesteśmy dość przyzwoitymi ludźmi, nie żadna hołota czy swołocz, która psuje. Mamy
swój świat, swoje sprawy, mijamy się z miejscowymi, czasami
uzupełniamy. Ale ludzie nie są nam wrodzy. Potrafimy siebie
szanować.
Bojko I
Przyszła tutaj w gości, takie ma poczucie. Ojciec był przerażony, bo ten wysiłek, który jego rodzice włożyli, żeby zamienić wieś na miasto, miał pójść na marne. Tatiana widziała to
inaczej – będzie żyła na wsi, ale nie we wsi. Miejsce wybrała
idealne – bo Nowica to odludzie, ale jej wygwizdowo to 2w1
– odludzie na odludziu. Żyła z boku, robiła swoje, ale cały czas
z ukłonem w stronę miejscowej społeczności. Wszak była gościem3.
Dziś trudno kupić działkę w Nowicy. Zostały takie patologiczne – z brakiem dojazdu do posesji, wciśnięte w jakiś kąt.
Wszystko zmieni się w momencie, kiedy wieś otrzyma plan zagospodarowania przestrzennego. Bo miastowy nie kupi działki bez 100% pewności, że będzie mógł postawić na niej dom.
Owszem, okazje się zdarzają – delirycznych rolników na głodzie picia albo chociażby ta Chycowej. Opowiada o tym tak:
„Pani, ile ludzi pytało! Nie wiem, skąd wiedziały, nigdzie się
nie ogłaszałam. A działka ładna, patrz pani, przy asfalcie, blisko prąd, woda. Z całej Polski pytały – Wrocławia, Legnicy, Łodzi, Poznania. Kupiły warszawiacy. Tradycyjnie. W Nowicy ziemia droga. Ludzie sobie życzą za hektar 30 tys., niektórzy 50.
Ja za mało wzięłam. 11 tys. za hektar. Teraz żałuję. Tutaj kupują
bogaci. Ludzie Nowicę drugą Warszawą nazywają. Wszystko tu

> 3 Pierwsi miastowi sprowadzili się do Nowicy w latach osiemdziesiątych.
Z reguły nie byli majętnymi ludźmi, bo wtedy ziemię można było kupić za
bezcen. Jak wspominają miejscowi, hektar ziemi kosztował 80 zł, a za sprzedaż całego gospodarstwa można było kupić 10-letniego malucha.
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się pcha. Trochę to przerażające, ale skoro nasi wyjeżdżają, to
niech inni przyjeżdżają. Wie pani, jakby nikogo nie było, to byłoby smutno”.
Bojko II
Ludzie dobrze ich przyjęli: Tatianę, męża Loca (Dariusz Kowalski brzmi tak banalnie), dzieci. Dali duży kredyt zaufania.
Bo mogło być tak: przyszły mieszczuchy, paszoł won! A było:
wszystko, o czym chcesz, my ci opowiemy.
Pytali o oczywistości, bo tego świata nie znali. Któregoś dnia
przyszedł do Tatiany sąsiad – dziadek Michalak. – Wiesz, Darek
to fajny człowiek, bo on, jak tutaj zaczynał, to nie miał wstydu
zapytać, jak wygląda owies.
Miejscowi raczej nie pytają. Tylko obserwują – dyskretnie,
delikatnie – co to za jedni, co robią, jak żyją, jak chowają dzieci.
To są czyste świadectwa na to, jakim jest się człowiekiem.
Na początku był też test. Miejscowi sprawdzali, na ile napływowi pozbyli się pretensji wielkomiejskich, lewych rączek do
brudnej roboty. – Po teście albo traktują cię poważnie, albo
jak francuskiego pieska, którego tylko się toleruje. Jeżeli jesteś
pańcią miastową, możliwość wspólnego języka bardzo się zawęża – mówi Tatiana Bojko.
Tatianie bliżej do chłopów. Chciała się w Nowicy wyżyć fizycznie, zaorać, zachapać, ale okazało się, że organizm nieprzystosowany, kościec nie wytrzymuje, mięśnie za słabe. Trzeba
było spasować. Ale dalej trzyma zwierzęta, wyrzuca sama gnój
(gnój, nie obornik), nikogo nie najmuje. – Ludzie mają do mnie
szacunek, bo widzą, że nie brzydzę się ciężkiej, trudnej, śmierdzącej roboty.
W 1990 roku reaktywowano szkołę w Nowicy. Loco został
nauczycielem. – Miejscowi zaczęli na nas patrzeć inaczej. Już
nie byliśmy warszawiakami z wygwizdowa, tylko społecznikami. Byliśmy bliżsi, dostępniejsi. Otworzyły się drzwi. To był ważny moment w naszym wżywaniu się w społeczność.
Ale mimo wszystko Tatianie nie było łatwo. Nowica to trudne miejsce do życia – brak pracy, o dojazdach nie ma mowy, bo
ani asfaltu wtedy nie było, ani samochodu, czworo dorastających dzieci, zasiłki, wiązanie końca z końcem i ambicje. – Ja już
nie pamiętałam – wspomina Tatiana – że tutaj jest pięknie. Tak
mnie to codzienne zmaganie z brakami pochłaniało, że już się
nie cieszyłam tymi widokami. To nie miało sensu.

Więc któregoś dnia wylało się z niej: – Loco, ja wyjeżdżam.
Biorę dzieci. Ty jak chcesz.
Do Nowicy wróciła po 11 latach, kiedy najmłodsze dziecko
wysłała na studia. Po drodze rozsypało się małżeństwo („życie
rodzinne raczej wymaga, żeby być razem”). Loco zabrał część
koni, wybył do Kotliny Kłodzkiej.
30 lat czekała na swoją Nowicę i wreszcie ją ma. Mieszka
sama i jest jej z tym dobrze. – Nie potrzebuję znowu kołchozu rodzinnego – dodaje. – Mam wreszcie czas zastanowić się,
kim jestem.
A kim jest? Na pewno rolnikiem, właścicielem 17-hektarowego gospodarstwa. Trzyma konie, prowadzi agroturystykę.
Nie marzy o 9-miesięcznym obłożeniu (wystarczy 6-miesięczne), bo emocjonalnie by tego nie wytrzymała („higienicznie
jest pobyć samemu”).
– Agroturystyka dywersyfikuje dochody w rodzinach rolniczych – mówi Tatiana. – Sprzyja głównie kobietom, bo nie
wymaga wielkiej siły fizycznej. Jednak emocjonalnej już tak,
szczególnie wśród społeczeństw hermetycznych, bo wpuszcza
się obcych na swój teren.
Swoją pracą dała świadectwo, pokazała, że agroturystyka
w Nowicy jest możliwa. Zarabia. A miejscowi obserwują. Latami. Są cierpliwi.
Michniakowa I
Jak człowiek chce Boga rozśmieszyć, to niech coś zaplanuje. Pomysłów Michniakowie mieli sporo, stanęło na remoncie
domu i ewentualnej agroturystyce. Ale boją się, że interes nie
wypali. Bo choć moda na Nowicę trwa, Wronosie czy Tatiana
Bojko radzą sobie nieźle, to czy spokój i bliskość gór wystarczy,
żeby się utrzymać w tej branży? Michniakowie obawiają się,
że nie. I ciągle nie są zdecydowani. Można powiedzieć tak – jak
człowiek wie, czego chce, to wcześniej czy później to osiągnie.
Ale kiedy nie wie, wtedy się ślimaczy. Dlatego same remonty
u Michniaków idą opornie. Nie mówiąc o reszcie.
Ale fakt, że miejscowi pomyśleli o agroturystyce4, to już
w Nowicy wiele.

>

Baza turystyczna – w tym głównie agroturystyka – powoli się rozrasta. Ale nikt nie chce – ani miejscowi, ani miastowi
– żeby Nowica stała się drugim Zakopanem. W tym są zgodni.
Michniakowa II
Kuchnia w piwnicy to w Nowicy standard. Dopukać się do
drzwi wejściowych graniczy z cudem. Z dołu nie słychać ani
pukania, ani dzwonka. Trzeba więc iść na podwórze, znaleźć
piwnicę.
Z Renatą Michniak również siedzimy w piwnicy. Kuchnia nazywana jest stajenną. Duża, dość ciemna, z piecem kaflowym.
Za zielonymi ramami okien trawa, potem łąka i las. Pięknie. –
Oj, nie wiem, czy byłaby pani zadowolona, gdyby miała myć
okna co drugi dzień, bo ciągle zachlapane. Ale to jeszcze nic.
Najgorsze są kury. Bo człowiek je obiad, a one patrzą prosto
w talerz.
Renata Michniak jest kobietą postępową, kawałek życia
spędziła w mieście i wie, że na wsi można żyć równie wygodnie. Łazienka, ciepła woda, ogrzewanie centralne. Lubi ułożyć miejsca podług siebie, dlatego wprowadza zmiany. Zaczęła z mężem od remontu parteru, gdzie marzy jej się normalna
kuchnia. – Bo ta stajenna to taka robocza, gdzie powinno się
gotować tylko dla bydła, a nie dla ludzi. Na górze są dwa piękne pokoje i kuchnia, gdzie można byłoby wypoczywać, a my
jak dziwaki siedzimy w piwnicy. Niektórzy mają jeszcze wyższe
domy, trzykondygnacyjne i siedzą pod ziemią. Dlaczego? Ja tę
cechę nazywam wprost – skąpstwo5. Ludzie kupują tu wszystko raz w życiu. Chociaż stare, to się nie wyrzuca. Próbuję usunąć z tego domu kilka starych krzeseł, ale idzie opornie. Stefan,
mąż, obstaje za tradycją, a ja próbuję zburzyć jego świat.
Michniakowa III
Zmiany w Nowicy faktycznie wprowadzić ciężko. Renata
Michniak pamięta awanturę o przesunięcie drogi. – Kiedy rodzice Stefana wybudowali nowy dom w latach siedemdziesiątych, droga wiodła pod samymi oknami. Poza tym była kręta,
zimą problemowa. Kiedy robiono asfalt, Stefan wysunął wnio-

> 5 Łemkowie słyną zarówno z pracowitości (nie zawsze na górskich tere4

Beskid Niski ciągle jest nieodkryty. Może dlatego, że nie ma tutaj ogólnego lepu, który ściąga ludzi. Tatiana Bojko mówi, że atrakcją tutaj jest brak
atrakcji. Kuszą cisza i spokój, górskie wędrówki, a także pobliskie Zalew Klimkówka i stok narciarski na Magurze Małostowskiej.

nach można było zmechanizować gospodarstwo), jak i skąpstwa. Mieszkańcy: – Łemko może mieć pieniądze, ale butów porządnych sobie nie kupi, tylko
takie żeby, żeby. Dawniej Łemko mógł mieć 10 ha lasu, ale w domu chodził po
spróchniałej podłodze. Szkoda było jednego drzewa.
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sek, żeby ją wyprostować, a jednocześnie odsunąć od domu.
Zrobił się z tego konflikt prawie że wiejski. Usiedli na Stefana,
że jakieś wydumki sobie wymyślił, taka droga była zawsze, a on
chce zmieniać. W Nowicy słońce musi zajść 30, 90, a nawet 300
razy, żeby ludzie się przekonali.
Ale asfalt był wymarzony. – Jako czternastolatka wyjeżdżałam z Nowicy – dziury zabitej dechami, a wróciłam do miejsca
już nie tak zamkniętego. Życie się zmieniło, choć jeszcze długa
droga przed nami. Ale już czuć, że dzięki asfaltowi Nowica zrobiła się fajnym miejscem.
Krok
Wyblakły róż chyży (chata w języku łemkowskim) nie robi
wrażenia. Zwierzęta krążące wokół domu – a owszem. Są psy
Borys i Skin, koty Janek senior i Janek junior, kaczka i jej pisklęta. Wszystko na wolności. Swojego czasu policja przyciskała,
żeby takie duże psy przywiązać, bo niebezpieczne. – Dam im
łańcuch – grzmi na oko osiemdziesięcioletni Marian Krok i wyznaje swoją zasadę. – „Pies nieuwiązany – niegroźny”. Tak się
upierał, tak się upierał, aż z policją wygrał.
I tak wygląda całe życie Kroka. Żona też z nim nie wygrała („Uparty jak baran”). Bo ona już dawno z Nowicy by się wyniosła, ale on nawet słyszeć o tym nie chciał. – Tutaj bida z nędzą, a zimą tylko płakać – kwituje Krokowa. A dla Kroka pięknie
i spokojnie. I zawsze coś się znajdzie do roboty – na grzyby
pójść, drewna na zimę zebrać, porąbać, do pieca przynieść, bo
„gazu nie odkręcisz”. Stary człowiek na wsi „użyty”, jak mówią
miejscowi.
A byłoby gdzie się wynieść, bo za młodu kupili – jak wielu
z Nowicy – mieszkanie w Gorlicach. Nigdy w nim nie zamieszkali. – A co? Miałbym ciągle chodnik deptać? – oburza się Krok.
Więc nie depcze.
Swojego czasu deptała córka, ale szybko do Nowicy wróciła. Przyszedł czas na wnuczkę. Depcze, ale za rzeką w Nowicy
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z mężem buduje domek wczasowy. – Bo jak odpoczywać, to
tylko tutaj – podsumowuje Krok.
Krowy ma wytresowane. Same wyprowadzają się na pastwisko. Muszą przejść albo przez rzekę, albo drogę. Czasami pomieszają terytorium i podeżrą trawę u sąsiada Romanika. Ale
to swój, nawet krewny, krzyków nie będzie.
Swoi zaś nie są sąsiedzi z Krakowa, bo przyjezdni, ale kochani ludzie, mówi Krok. On im traktorem ziemię na działce rozgarnie, grzybów z lasu przyniesie, oni z miasta przywiozą nową
taczkę. Zasada „coś za coś” obowiązuje.
A po drugiej stronie, tuż za miedzą, mieszkają muzycy, też
przyjezdni. – Oni, pani, niewierzący – opowiada Krok. – Bolek
w niedzielę z piłą na polu lata, żaden to dla niego dzień święty.
Do cerkwi6 nie chodzi. W sumie ja też nie, bom Polak, a tu cerkiew grekokatolicka, ale Biblię znam. Bo przecież, pani, w coś
wierzyć trzeba.
Również Ushi wkomponowała się w wieś idealnie, choć
zważywszy na jej pochodzenie (Niemka) i pasję (saksofonistka), nie powinno być łatwo. Ushi ma swoją taktykę – robić to,
co miejscowi. Jako jedyna przyjezdna pomaga w wykopkach.
Prócz tego chodzi na grzyby, dziabie w ogrodzie, robi zaprawy.
– Przyjezdni korzystają z wioski, ale nic jej nie dają. Ja nadrabiam pracą – komentuje.
Żeby być zaakceptowanym przez miejscowych, trzeba się
do nich dostosować, upodobnić. Nawet w wyglądzie. Z Szymonem na przykład jest problem, bo ma irokeza na głowie i czerwone spodnie. Choć sympatyczny i inteligentny człowiek, nigdy nie zostanie „swoim”.
Bo na wsi najlepiej się nie wyróżniać.
Lato 2010

> 6 W każdej społeczności wiejskiej kościół to podstawa. To tam najłatwiej
zintegrować się z miejscowymi. Więc Mateusz z Warszawy chodzi do cerkwi,
choć nie jest grekokatolikiem. Dzięki temu – jak twierdzą miejscowi – jest jednym z lepiej zintegrowanych miastowych w Nowicy. Ma jeszcze inne sposoby – na przykład po wsi nigdy nie jeździ samochodem, żeby móc pogadać
z ludźmi.
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SZKOŁA FILMOWA GARCÍI MÁRQUEZA
Krzysztof Mroziewicz

Jedzie się do niej z centrum Hawany ponad pół godziny.
Leży dalej niż na peryferiach. Gabo, jak nazywają go tam, zawsze chciał mieć taką szkołę, zwłaszcza że w przeszłości był
recenzentem filmowym, także scenarzystą, aktorem, a nawet
producentem filmów. Po nagrodzie Nobla rozmawiał z Fidelem
o potędze kina większej od potęgi literatury. Mówili jak gdyby językiem Lenina, ale i Mussoliniego. Fidel chciał mieć taką
szkołę, lecz latynoamerykańską. Taką, która wykorzystuje bazę
techniczną na potrzeby propagandy. Gabo komunistą nigdy
nie był i wierzy do dziś, że Fidel też nie jest. Rozmowy o szkole filmowej prowadzili, wiedząc, co w budynkach, jak Cinecita lub Mosfilm, gdzie kręcono filmy służebne, faszystowskie, hitlerowskie i stalinowskie, można było zrealizować.
Włoska szkoła neorealizmu na gruzach faszyzmu to jedna
rzecz, Leni Riefenstahl z kolei, apologia rasy i Wagnera, mistrzostwo dokumentu w czasach Hitlera, to rzecz druga, a Sergiusz
Einsenstein, mag-arcymistrz, który kłamstwo o szturmie na Pałac Zimowy przekształcił (Październik) w fascynujący mit o rewolucji, to rzecz trzecia i najświetniejsza.
Gabo i Fidel chcieli mieć szkołę, która robiłaby wszystkie
trzy piękne rodzaje filmów. I mają. Ale nie mają ani odpowiedników Felliniego i Bertolucciego, ani Leni, ani Eisensteina. Gabo
jako klasyk musi na miejscu wystarczyć. Był korespondentem
we Włoszech i krótko w Moskwie. W Rzymie chodził do kina, jeśli miał za co. Napisał z tego kilka tomów recenzji lepszych czy
gorszych, ale na ogół świetnych. Pisał też reportaże. Każdy był
gotowym scenariuszem filmowym.
W 1986 roku prace nad statutem fundacji na rzecz kina latynoamerykańskiego i szkoły filmowej w Hawanie były już bardziej niż zaawansowane. Od władz kubańskich dostał ziemię
i wsparcie w postaci mikrobrygad, które wybudowały kompleks dość funkcjonalny. Nie jest to w każdym razie wielka architektura. Zatrudnił tam siebie i zapraszanych gości. Szkoła ru-

szyła 15 grudnia 1986 roku. Studenci pochodzą z całej Ameryki
Łacińskiej, lecz bywają także z Polski. García Márquez był w Polsce w roku 1955 na kongresie czy festiwalu filmowym. Trudno dziś ustalić, kto go zaprosił i kto ten kongres organizował.
Może to było w czasie Festiwalu Młodzieży i Studentów?
Pokoje hotelowe dla studentów lepsze niż wtedy akademiki
w Warszawie – pojedyncze – a oprócz tego: szpitalik, kafeteria,
stołówka, hotel dla wykładowców, sale wykładowe, sale montażowe, sprzęt do wszystkiego: od kamer na celuloid po przepisywarki cyfrowe. Biblioteka i filmoteka, wszystko, co potrzebne. Na studia trzyletnie można dostać się po zaliczeniu dwóch
lat uniwersyteckich lub więcej. Trzeba zdać egzamin. Europejczycy zdają w Madrycie. Płaci się 1500 euro za trzy lata nauki,
które dają dyplom.
Kiedy Gabo był już znanym i sławnym, a znanym i sławnym
był zawsze we wszystkich kręgach, a zanim został pisarzem
znanym powszechnie, korzystał ze sławy, żądając za wywiady
i konsultacje ogromnych sum, które przeznaczał na funkcjonowanie placówki. Dziś już nie przyjeżdża do Hawany zbyt często. Kiedy przeraziła go wiadomość, że zapadł na białaczkę,
lęk sparaliżował go zupełnie. Zresztą jest przesądny jak każdy
Kolumbijczyk z Karaibów. Ale Szkoła wydała jego podręczniki,
a w gruncie rzeczy zapisy z warsztatów scenariuszowych, jakie
tam prowadzi.
W Szkole na pierwszym roku studiuje się wszystko, liżąc
wszystkiego po troszku, a potem trzeba wybrać jedną z siedmiu specjalności: reżyserię fabularną, reżyserię dokumentalną,
scenariusze, fotografię, montaż, produkcję, dźwięk. Aktorstwa
nie ma.
Warsztaty Gabo to szkoła dziennikarska i literacka zarazem.
Zadanie: wymyślić historię do opowiedzenia w scenariuszu,
a potem na ekranie, półgodzinną. Czyli, krótko mówiąc, przedstawić opowiadanie. Warsztat Gabo nosi tytuł „Jak opowiada się
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opowiadanie”. Uczestnicy seminarium przedstawiają anegdotę,
zazwyczaj rozbudowaną ponad rozmiary półgodzinnego filmu,
ale Gabo pilnuje, żeby to nie był scenariusz filmu pełnometrażowego. Chodzi mu o pomysł. A potem, jak na konwersatorium,
dyskutuje się pomysły, a wszyscy mają tyle samo do powiedzenia – zarówno studenci, jak i Gabo. Ponieważ studenci pochodzą z Argentyny, Brazylii, Kolumbii, Meksyku, Hiszpanii i Kuby,
w pomysłach widać odbicia lektur autorów, ślady wielkiej literatury boomu, ale też i dzieł filmowych z innych niż łacińska kultur. Tu zwłaszcza Gabo pilnuje, żeby studenci znali film francuski i japoński. O polskie filmy też dba. Na ścianie w holu widnieje
autograf Krzysztofa Zanussiego, który tam wykładał. Wypowiedzi notowane są i autoryzowane i układają się w listy dialogowe
osób uczestniczących w procesie pastwienia się nad pomysłami.
Przy czym nie ma złośliwości, a jest dociekliwość. Dociekliwy jest
zwłaszcza Gabo. Pierwsze opowiadanie to Sobotni złodziej. Bohaterem jest złodziej, który włamuje się i kradnie tylko pod koniec tygodnia. Ale właściwie bohaterem tej opowieści jest zadatek na miłość. Właścicielka domu, piękna kobieta z trzyletnią
córeczką spędza czas sama, bo mąż jest w podróży za interesami. Złodziej wtargnął z rewolwerem w ręce. Córeczka widzi go,
a on uwodzi dziecko za pomocą różnych sztuczek prestidigitatora. Ubiera spodnie męża, bohaterka przygotowuje kolację, nalewa wino i wsypuje proszek nasenny do jednego z kieliszków.
Sama wypija przez pomyłkę to, co miał wypić złodziej, i zasypia. Rano budzi się ubrana, a złodziej z córeczką zabawiają się
w ogrodzie, gdy tymczasem zbliża się godzina powrotu męża.
Umawiają się na następny weekend, złodziej oddaje jej zrabowaną biżuterię i popada w zachwyt, bo okazuje się, że kobieta
prowadzi znaną audycję muzyczną w radiu, której namiętnym
słuchaczem jest on sam. Pełen radości opuszcza napadniętą
i tańczy na ulicach do zmroku.
Gabo jest precyzyjny w krytyce: To historia napisana przez
mężczyznę, ale z punktu widzenia kobiety. Mówi: „Dobrego autora poznaje się nie po tym, co zostało mu na papierze, a po
tym, co wyrzucił do kosza. Żeby pisać dobrze, trzeba być przekonanym, że pisze się lepiej od Cervantesa. Inaczej rzecz napisana będzie gorsza, niż w rzeczywistości jest”. Złodziej mu się
podoba, bo nie przypomina niczego, co wcześniej czytał albo
oglądał. Zapomniał, że sam napisał kiedyś opowiadanie W tym
mieście nie ma złodziei.
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Studentka z Brazylii opowiada historię półgodzinną, która
trwa półtorej godziny, a dyskusja z Gabo – pięć godzin. Wszystko zapisane w formie dialogów, które układają się w dramat
sceniczny rozgrywany przez dyskutantów, którzy mówią o filmie Brazylijki. Można by to wystawić w teatrze, tym bardziej
że rzecz się dzieje między innymi w teatrze. Pomylone miłości.
Rzecz dzieje się w Rio de Janeiro, gdzie wszyscy i wszystkie są
biseksami. W Brazylii to normalne. Sławny aktor Enrique i śliczna aktorka Teresa. Reżyser przeprowadza wstępne próby z aktorami, bo musi znaleźć wykonawczynię głównej roli w spektaklu, który będzie za parę dni próbowany. Tere przygląda się
aktorowi, który jest jej idolem. Zaiskrzyło. Miłość od pierwszego wejrzenia. Po wyjściu z próby Enrique zaprasza Tere do
swojego apartamentu. Dziewczyna przyjmuje zaproszenie bez
wahań. Słuchają muzyki, piją zapewne caipirinho, rozmawiają, ale bez pocałunku, bez pieszczoty, bez najdelikatniejszego
dotknięcia. Tere zastanawia się, kiedy on wreszcie weźmie ją za
cipkę i czy to, że tego nie robi, to przypadkiem nie jej wina. Aż
tu aktor wyznaje, że jest homoseksualistą. A ona jest rzeczywiście zakochana. Boi się, że oszaleje. Aby go nie stracić, zaczyna powoli przemieniać się w chłopca. Obcina włosy po męsku,
uczy się zachowań typowo chłopięcych.
Gabo jej przerywa i mówi: „Oto jest historia”.
Tere odwiedza bary gejów i zmienia się tak bardzo, że Enrique jej nie poznaje. Tere traci tożsamość, myśli, że jest chłopcem. Gabo pyta: „On zaiskrzył pierwszy?”. Tere ma 25 lat, aktor
jest starszy o 10-15. Gabo mówi: „Film powinien się zacząć od
wielkiej, namiętnej sceny miłości między Enrique i Tere”. Ale natychmiast mamy wrażenie, że to scena teatralna. Że oni grają
scenę miłości. W twojej historii nie zbliżenie jest ważne, a oddalenie, wręcz separacja. Niemożność skonsumowania tego
uczucia. Pierwsza partnerka Enrique na próbie fałszuje, budzi
jego niechęć. Kolej na Teresę. Otwiera usta i składa deklarację
czystej, autentycznej miłości. Enrique jest poruszony. Tere dostaje rolę. Nie wiemy, czy dlatego, że tak chciał aktor, czy dlatego, że była taka dobra. Gabo mówi: „To cud, wymyślamy życie”.
Zgadzają się wszyscy, że jest to dramat frustracji, choć Gabo
nie ma niczego przeciwko szczęśliwemu zakończeniu. Enrique:
„Nie próbowałem jeszcze z kobietą, ale z tobą chcę”. On ją kocha po swojemu, ale już nie od momentu, kiedy Tere traci tożsamość, żeby mu się oddać jako chłopiec.

Dyskutanci zapędzili się. A może poprawić? Może E. zaczynał heteroseksualnie i nawet miał żonę, ale potem z powodu jakiejś traumy stał się gejem? I ten pierwszy raz z Tere
mu wychodzi, ponieważ ona wie, jak mu pomóc? Gabo przerywa: „To jest opowieść z punktu widzenia kobiety. To ona dyryguje wszystkim. Chce być chłopcem, żeby mu się oddać. To
wszystko. Nie możemy prowadzić narracji jednocześnie z dwu
punktów widzenia – jego i jej”. Teraz pytanie: Jeśli ona pojawi
się jako transwestytka (dziwne – dziewczyna w chłopca się nie
przemieni, ale zgodnie z logiką języka zachowajmy „transwestytka”? Mężczyźni zmieniają płeć. Kobiety też? Kobiety?), a on
jej nie rozpozna, to co? Ale też pojawia się i drugie pytanie:
A co będzie, jeśli ją rozpozna? Czy stawiając takie pytania, można pisać opowiadanie kolektywnie, czy raczej jest to tylko konwersatorium, po którym – w tym przypadku Brazylijka – zbiera
notatki i rozpisuje opowiadanie do rozmiarów mikropowieści, pamiętając o półgodzinnym limicie czasu. Mikropowieść
nie jest opowiadaniem, bo musi uwzględnić odpowiedzi na
pytania, które na temat anegdoty pojawiły się w trakcie seminarium. Jest czymś znacznie głębszym i szerszym niż opowiadanie, które jest reportażem o nieprawdziwych faktach. Gabo
mówi: „Ona idzie do baru, będąc chłopcem doskonałym. Pięknym. Enrique przechodzi obok, nie zwracając na nią uwagi. Bo
ten «chłopiec» mu się nie podoba. Czy to znaczy, że ona też
przestała mu się podobać? To znaczy, że ona podobałaby mu
się jako kobieta. I może by mu tym razem wyszło”. Tu studentka z Kolumbii o wdzięcznym nazwisku Socorro, czyli „Ratunku”, wkracza z tezą, że kobiety-aktorki to ofiary gwiazdora, a on
sam jest sadomasochistą. Udaje, że stara się uwieść dziewczynę i zerżnąć ją, wiedząc, że nie może i nie chce. Daje subtelnie
do zrozumienia, że transformacja mogłaby mu pomóc. One,

żeby go zadowolić, robią to, co Tere: stają się chłopcami, tracą walory, które potrzebne są do udawania miłości fizycznej na
scenie, i tracą pracę, a na ich miejsce przychodzą następne. Enrique zaczyna z nową aktorką starą grę. I jak się mówi po hiszpańsku w Kolumbii: „Niebo się zamyka w miejscu, w którym się
otworzyło”. Studentom nie podoba się to rozwiązanie. Wolą,
żeby Enrique albo ją zdobył, albo stracił. Negocjuje Gabo: „Że
go zdobędzie, to łatwiejsze. Ale bohater jest powierzchowny,
jeśli obcięcie włosów na chłopca wystarczy dziewczynie, by
go posiąść. Pamiętajcie, że Tere nie przekształca się w chłopca.
Ona przekształca się w aktywnego homoseksualistę. Ci, którzy
chodzą do barów dla gejów, są gejami. A może zrobić z tego
komedię? Enrique w sukni balowej i Tere w garniturze żigolaka.
I razem po kres życia na balu? Oni się oczywiście nie rozpoznali z teatru. A Tere stała się przez ten czas powoli lesbijką. A potem jeszcze mają dziecko! Szekspir? Beckett? Ionesco?”. Gabo
podsumowuje : „Nie zmieniaj niczego ważnego. Nie poświęcaj
niczego istotnego. Jest opowieścią atrakcyjną moralnie i wizualnie. I ma sens. Czego więcej chcieć?”.
W warsztatach Gabo, jak w jego prozie (bo w dziennikarstwie już nie), nie ma żadnej polityki. Trzy tomy transkrypcji
warsztatów – ani jeden o polityce. Wszystkie o miłości. Leni nie
robiła filmów o miłości, ale sugerowała, że wysocy blondyni
powinni zapłodnić Niemki tak piękne jak ona. Eisenstein ukrył,
że Pałacu Zimowego bronił batalion kobiecy. I że hołota zdobyła Pałac i wszystkie dziewczyny zgwałciła, a potem się uchlała.
Reżim autorytarny nie zna miłości. Ale Szkoła Gabo w Hawanie bardzo lubi miłość, bo Latynosi ją uwielbiają, mimo wszelkich totalitarnych gorsetów.
Natury Karaibów nie pokonasz.
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DON KICHOT JAKO BĘKART KONIECZNOŚCI
Jan Kurowicki

1. Przypadek Juliana B.
Julian Bartosz, znakomity dziennikarz i publicysta, stary teraz już jak Matka Ziemia, wydał w 2009 r. wspomnieniową książkę pt. Ostatnie zapiski zgryźliwego dogmatyka. Opisał w niej swe burzliwe gazetowe życie, zwłaszcza okres, gdy
w latach 1980-1981 szefował wrocławskiej „Gazecie Robotniczej”; a potem, gdy – od utworzenia w 1982 r. do zamknięcia
w 1994 r. – był naczelnym tygodnika „Sprawy i Ludzie”. Niby nic
w samym fakcie wspominania dziwnego. Niejeden wszak stary piernik ma taką fanaberię, że gdy uważa, iż coś znaczącego
publicznie robił, przynudza potem przywoływaniem zdarzeń,
które zjadła już nicość.
Jednakże w tym wypadku rzecz ma się inaczej. Opowieść
autora bowiem wdziera się w czasy, kiedy to od dwudziestu lat
po transformacji ustrojowej, dzień po dniu, przy każdej okazji
(a nawet i bez niej), wszystko z powojennej przeszłości, aż do
1989 r., przedstawia się tylko jako czas nędzy, upadku, głupoty
i zła. Nic wtedy nie mogło być autentyczne i godne, jeśli wiązało się z akceptacją minionego systemu. Mierność panowała
pono nad miernością. I tak to zostało wbite do głów, że wystarczy do czegoś dodać wyraz: „socjalistyczny”, aby określić to negatywnie. I nawet zupa w proszku traci dziś smak, gdy się ją nazwie „socjalistyczną”.
Z pozoru jednak o książce Bartosza pisać jest bardzo łatwo.
Jej bowiem postrzeganie i ocena z góry jest określona. Z jednej strony – przez obowiązujące dziś zasady poprawności politycznej; z drugiej – przez wciąż obecną perspektywę kombatancko-lewicową. W pierwszym przypadku – musi zostać ona
rozdeptana, choćby przez ewidentne jej przemilczenie; w drugim – można ją uznać za świadectwo charakteru i lewicowej
niezłomności jej autora.
I na pierwszy rzut oka właśnie ja powinienem nadawać się
do tej drugiej roli. Opowiada wszak ona pośrednio poniekąd

także i o mojej historii osobistej, bo współpracowałem z „Gazetą Robotniczą” w okresie karnawału politycznego 1980-1981 r.,
potem zaś byłem związany ze „Sprawami i Ludźmi” od pierwszego numeru tego czasopisma po kres jego trwania. Nie nadaję się wszakże do żadnego „dawania świadectwa”. Nie czuję
się też kombatantem ówczesnej lewicy. Nie dlatego, że zmieniła się moja ocena tego wycinka wspólnej nam historii. Po prostu: nie widzę powodu, by w jakiekolwiek ocenianie Bartosza
tu się wdawać.
Nad Ostatnimi zapiskami zgryźliwego dogmatyka trzeba jednak pochylić się z uwagą. Książka ta bowiem dotyka czegoś
głębszego, o czym sama nie mówi. Jej przecież bezpośrednim
tematem jest pewien człowiek. Barwnie opisuje on swe dziennikarskie przypadki i uwikłania z czasów PRL. A przez swą opowieść chce nam powiedzieć mniej więcej to: „czemu się, kurwa,
mnie i podobnych do mnie teraz czepiacie? Jako gazeciarz pisałem dla zarobku, lecz to nie określało treści tego, co przedstawiałem. Wiedziałem, co dobro i zło; co prawda i kłamstwo.
Moja wrażliwość moralna kazała mi być po stronie krzywdzonych, wykluczanych i spychanych do pozycji bezmyślnych roboli. Mówiłem też głośno i starałem się pisać, co myślę o różnych notablach partyjnych; cenzura ingerowała w redagowane
przeze mnie gazety bardziej niż w te zbliżone do opozycji, życia mi nazbyt nie ułatwiano itd. itp. Żeby zaś robić to wszystko
– szedłem na rozmaite układy i kompromisy. Puknijcie się więc
w swe miedziane czoła i odczepcie się!”.
Że właśnie taka jest intencja książki – poświadcza swoisty
dobór wspominanych zdarzeń. Ułożone są w niej one w ten
sposób, aby ogniskowały się wokół bliskich autorowi wartości i uwarunkowań ich realizacji. Nawiasem mówiąc: wartości
te funkcjonują jako uniwersalne dla dziennikarskiego fachu.
Ale wokół tego człowieka-autora (i za sprawa jego publicznego działania) toczyły się procesy, których trzeba przynajmniej

DZIENNIKARSTWO < ZNACZENIA < 49

dotknąć, by jego książkę zrozumieć. Dotknąć – choćby na tyle
tylko, na ile na to pozwala luźna forma eseju.
2. W kręgu sprzeczności
Powojenny ustrój Polski, w którym rozgrywają się przedstawione przez Bartosza zdarzenia, był od początku skażony.
Oto upaństwowienie środków produkcji sprawiło, że panujące
w nim siły polityczne znalazły się w specyficznej sytuacji. Miały
dokonywać rewolucji w stosunkach produkcji i właścicielem jej
środków uczynić klasę robotniczą. Od początku jednakże stały się one politycznymi zarządcami centralnych i terenowych
instytucji państwa. A ponieważ to państwo było jednocześnie czymś na kształt wielkiego, wielobranżowego przedsiębiorstwa, jego funkcjonariusze stali się zbiorowym kapitalistą.
Mogli więc oni mieć intencje jak najlepsze. I nawet czuć się rewolucjonistami, socjalistami czy komunistami. Mogli dokonać
reformy rolnej, zlikwidować dawne klasowe przywileje, ustanawiać nowe dla ludzi pracy; dokonać rewolucji oświatowej,
zapewnić drogi awansu, zwłaszcza dla mieszkańców przeludnionej wsi, stworzyć niesłychane możliwości rozwoju kultury.
Wiele mogli.
Aliści jako całość byli przede wszystkim owym zbiorowym
kapitalistą, podporządkowanym nie tyle logice kształtowania
socjalizmu, ile regułom kapitalistycznej akumulacji i reprodukcji. Ich pierwotne intencje, by tworzyć nową formację ustrojową, miały znaczenie drugorzędne. Od końca więc wojny tkwili
nadal w kapitalizmie, choć o innej niż w międzywojniu formie.
Nie przeszkadzało temu ani ograniczenie funkcjonowania rynku i wytwórczości prywatnej, ani nakazowo-rozdzielcze zasady dystrybucji dóbr czy (nie zawsze zresztą udane) planowanie
gospodarcze.
Odbudowa i budowa bazy produkcyjnej, obecność na światowym rynku i konieczność sprostania jego regułom czyniły
swoje. Uczestnictwo zaś w Zimnej Wojnie i wspieranie ruchów
antykolonialnych na całym świecie oraz partii postępowych
kosztowało i dopełniało reszty. Trwało zatem gospodarowanie
towarowo-pieniężne i typowe dlań mechanizmy. I już z tych
powodów formalny właściciel środków produkcji – klasa robotnicza – stanowił, jak w poprzednich formacjach ustrojowych, przede wszystkim klasę najemnych sprzedawców siły roboczej.
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Dokonano dla niej jednak czegoś istotnego, bo do godności
praw człowieka podniesione zostały prawa do pracy, do mieszkania, wypoczynku, służby zdrowia, kultury, oświaty itp. Starano się je realizować, tworząc – choć ze zmienną konsekwencją i natężeniem – odpowiednią infrastrukturę produkcyjną
oraz tzw. fundusz spożycia zbiorowego. Realizacja tych praw
bowiem stanowiła legitymację państwa jako robotniczego.
Dokonano też przeobrażenia kraju z rolniczo-przemysłowego
w przemysłowy. Umożliwiło to niebywały awans cywilizacyjny
klas podstawowych. Powstała też nowa, w miejsce zniszczonej
przez wojnę, inteligencja.
Aby jednak w sposób niezakłócony funkcjonować, powołano odpowiednie aparaty przymusu, kontroli i autokontroli.
Na początku służyły one neutralizacji lub eliminacji przeciwników nowej władzy. Ale nie to było najważniejsze. Chodziło
o coś więcej. Z jednej oto strony – już od początku – skierowały one swe „opiekuńcze” działania na ludzi pracy, bo ich aspiracje i potrzeby miały wymiar nie tylko ekonomiczny, lecz także
bezpośrednio polityczny. Każdy objaw niezadowolenia z warunków pracy, płacy, wypoczynku, ochrony zdrowia itp. w dowolnym miejscu państwowej machiny produkcyjnej zdawał się
potencjalnie kwestionować legitymację do sprawowania władzy. Z drugiej jednak strony – owe aparaty regulowały, chroniły
i ukrywały poczynania rządzących.
Zdawali się bowiem oni odpowiedzialni za państwo i gospodarkę tylko jako całość, jako ów zbiorowy kapitalista. Ale indywidualnie – niekoniecznie. Istniała tedy (potencjalnie i realnie) sprzeczność między ową całością, w skład której wchodzili,
i między nimi jako prywatnymi osobami. Zbiorowo musieli
podporządkowywać się logice akumulacji i reprodukcji. To była
dla nich racja stanu i istnienia. Musieli też tworzyć wciąż nowe
miejsca pracy, rozwijać budownictwo mieszkaniowe, utrzymywać i rozszerzać fundusz spożycia zbiorowego, odpowiednio
do zmian cywilizacyjnych i kulturowych itp. itd. To wszak dawało tytuł do rządzenia.
Jako te osoby prywatne jednak mogli oni przejawiać co najmniej trzy odmienne postawy: ideowców, dla których powojenne przejęcie państwa było tylko pierwszym krokiem do dalszych rewolucyjnych przemian; technokratów i państwowców,
dla których istotą funkcjonowania było sprawne i fachowe zarządzanie administracją i gospodarką; biurokratów, czyli tych

funkcjonariuszy owego zbiorowego kapitalisty, którym środki
sprawowania władzy służyły do realizacji prywatnych interesów. Każda z tych postaw była jednak partykularna i nie musiała mieć na względzie interesu całości, lecz ciągnąć jej sprawy
w odpowiednią dla siebie stronę.
Warto wszakże zauważyć, że nie tylko nie było „czystych” ich
wcieleń, ale też w praktyce kształtowały się między ich nosicielami najróżniejsze stosunki i zależności, układy i kompromisy.
Biurokrata mógł w jakimś momencie być potrzebny ideowcom, co bywało sprzeczne z technokratyczną logiką zarządzania. Ale też i technokraci oraz państwowcy byli niekiedy gotowi nieba przychylić interesom biurokratów, byle ograniczyć
zapędy ideowców, przynajmniej do momentu, dopóki nie zagrażało to ich zamiarom, pozycji i prestiżowi.
Całość więc znikała z ich horyzontów. Zostawała gra partykularyzmów. Rozum owego zbiorowego kapitalisty tedy znajdować się musiał w nieustającym konflikcie z chytrością i przebiegłością indywidualnych rozumów i rozsądków nosicieli tych
postaw. A wypadkowa tego konfliktu znajdowała wyraz w stanie państwa i gospodarki, której – skutkiem tego – daleko było
do racjonalności kapitalistycznego przedsiębiorstwa. W rezultacie: prowadziło to do wewnętrznych kryzysów i w końcu do
załamania systemu.
To wszystko właśnie aparaty przymusu, kontroli i autokontroli czyniły czymś społecznie niewidocznym i niepodlegającym krytyce. Na zewnątrz ośrodków władzy przenikały zatem
tylko ekstremalne przykłady bezduszności, nieracjonalności
i nadużyć, lecz wyjaśniano je nie jako nieuchronny skutek owej
sprzeczności, lecz np. jako efekt zaniedbań, głupoty czy też jako
pospolite zjawiska kryminalne. Ci zaś, którzy to widzieli, i zwłaszcza z powodów ideowych lub nawet „uczciwie” państwowych
buntowali się, prędzej lub później byli marginalizowani, degradowani w hierarchii partyjnej i państwowej lub niedopuszczani
do znaczących pozycji. Dlatego z wolna, krok po kroku, z upływem lat do udziału w funkcjach owego zbiorowego kapitalisty
kooptowani byli ludzie tylko lojalni oraz technokratycznie kompetentni. Ideowość zaś wyciekała, jak woda z dziurawej beczki,
choć zawsze była na sztandarach i starano się o tworzenie odpowiednich skansenów dla nosicieli ideowych postaw.
W tym kontekście stosunek do marksizmu, jako duchowej
jego legitymacji, musiał się stawać tylko taki jak pijaka do latar-

ni: siły polityczne, które jakoby z jego tylko inspiracji po wojnie
przejęły władzę, nie szukały w nim światła, lecz tylko oparcia.
Opierano się wszakże nie na zawartej w nim wiedzy, lecz odpowiednich cytatach z klasyków; interesowały je nie narzędzia
poznania i społecznej krytyki marksizmu, lecz ideologiczne
środki uzasadniające zmienne linie prowadzenia polityki i gospodarowania.
To więc, co z niego uczyniono, także maskowało wyżej
wskazaną sprzeczność, a partia (z nazwy robotnicza) stawała
się z istoty aideologicznym Związkiem Zawodowym Rządzących. I nie zmieniłoby tego nawet to, gdyby 99% jego członków stało się nagle marksistami (faktycznie zresztą było takich
niewielu: może 10%, a może trochę więcej), bo nie to było ważne, co oni chcieli czy myśleli, lecz to, co robić musieli, aby państwo-przedsiębiorstwo trwało, reprodukując swe stosunki oraz
partykularne układy i zależności.
Sprzeczność ta, wraz z innymi, jakie rodzi kapitalistyczny
sposób produkcji, dochodziła do głosu podczas znanych kryzysów z 1956, 1968, 1970, 1980 r. i pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy to dokonała się transformacja ustrojowa. I pojawiały się wtedy dwa sposoby ich rozwiązywania. Jedno proste,
ale bez szans, dopóki trwała Zimna Wojna: powrót do „normalnego” kapitalizmu. I drugie, z pozoru oczywiste i zgodne z deklarowaną ideologią: rzeczywiste przekazanie władzy klasie
robotniczej, która dzięki różnym formom demokracji bezpośredniej, wszechstronnej kontroli władzy, dbać będzie o budowanie przesłanek ustroju socjalistycznego. A miało się to dokonać przede wszystkim przez zastąpienie odgórnych aparatów,
kierujących państwem i gospodarką, formami samorządności
tej klasy i przez przywrócenie kierującej całością partii charakteru robotniczego.
3. Don Kichot zaczarowany
I właśnie o dramatach z tym związanych opowiada książka
Bartosza. Postrzegane są one z perspektywy zaangażowanego
i odważnego dziennikarza, który za to, co robił, niejednokrotnie dostawał po łapach. Tak było w „Gazecie Robotniczej”, gdy
nią kierował w czasie politycznego karnawału w latach 19801981, i potem, kiedy szefował w „Sprawach i Ludziach” – w tygodniku uchodzącym wtedy za tak lewicowy, że dystansowała się względem niego nie tylko wpięta w klapę Wałęsy Matka

DZIENNIKARSTWO < ZNACZENIA < 51

Boska, ale nawet Matka Partia. Spotykało go wtedy nie tylko
uznanie i szacunek, lecz i szykany cenzury, groźby i pomruki
z partyjnej centrali oraz ze strony lokalnych kacyków.
Zdarzały się jednak wtedy rzeczy przedziwne, stanowiące
wyraz wplątania we wskazane tu sprzeczności. Oto dla przykładu w pewnym momencie książki czytamy, jak jej bohater
spotyka się ukradkiem z cenzorem i sekretarzem ds. propagandy komitetu wojewódzkiego partii, by tak zmienić „niedrukowalny” tekst, aby się „góra” do niego nie przyczepiła. Paranoja? Może. Ale zarazem taki układ wewnątrz politycznej całości,
który pozwalał przedzierać się dziennikarskiemu przekazowi.
W tamtych czasach był on zresztą równie możliwy, jak opisane
przez Bartosza zabiegi u niego (zresztą nieudane), by pewien
warszawski autorytet „Solidarności” i SDP (jednocześnie aktywista partyjny) mógł się stać narzuconym z góry delegatem na
IX Zjazd PZPR, choć zarazem głośno oburzał się on na takie narzucanie. Ale to tylko szczegóły.
Tym natomiast, co stanowiło zasadniczy motyw jego działań (jak i nas, którzy w jego gazetach pisali), było przywrócenie partii tego jej pierwotnego (mitycznego!) stanu, jaki zdawał się przysługiwać organizacji bolszewików, gdy w 1917 roku
dokonywała ona w Rosji rewolucji: niemal rycerskiego zakonu
o ascetycznych, surowych regułach. Odstępstwa od tych reguł
określało się jako odejście od norm leninowskich. Sądziliśmy,
że jest to punkt do przebudowy państwa, lekarstwo na jego
biurokratyzowanie się i podstawowy warunek kształtowania
socjalizmu.
Rzecz jednak w tym, że i on, i my byliśmy skazani na klęskę.
A przyczyną był nasz, godny Don Kichota, idealizm, choć zdawało się nam, że stoją za nami rzesze: ideowi aktywiści, liczni
intelektualiści i świadomi robotnicy. Sądziliśmy też, że jesteśmy nie tylko pryncypialni, ale i niesłychanie rzeczowi i realistyczni; że mierzymy zamiary na siły. Oczywiście: byliśmy świadomi konfliktu między partykularnymi interesami nosicieli
wyróżnionych wyżej postaw. Sądziliśmy jednak, że gdy uda się
partii przywrócić charakter robotniczy, wprowadzić samorządy w miejsce biurokratycznych struktur państwa itp. itd., będzie wtedy możliwa kontrola nad owymi interesami i skutkami
ich realizacji. Zdawało się nam, że można dokonać tego stopniowo, wciągając masy do rządzenia i wyposażając je w odpowiednie kompetencje.
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Nie braliśmy wszakże pod uwagę tego, że partia, jako istotny element owego zbiorowego kapitalisty, nie przystanie na
to, bo byłby to koniec ukształtowanego od powojnia porządku. Byłaby bowiem jak wąż, który zjada samego siebie od ogona, bo godząc się na to, co nam zdawało się konieczne – sama
siebie by unicestwiała, jako podmiot władzy. My zaś nie tylko
idealizowaliśmy partię i możliwość jej przekształcenia, lecz nie
dopuszczaliśmy do świadomości ani tego, że mamy do czynienia nie z ustrojem zmierzającym do socjalizmu, ale z inną tylko formą kapitalizmu, ani też tego, że to, co robimy, jest też
jeno partykularnym momentem w grze sprzecznych interesów wśród panujących sił. I Bartosz, i my tedy byliśmy zbiorowym Don Kichotem, jako bękart warunkujących nas konieczności. Daliśmy się zaczarować. Poniekąd jak bohater powieści
Cervantesa.
Aby to w pełni zrozumieć, uczyńmy nawias i zwróćmy uwagę na dwa momenty tego utworu. Jeden, gdy bohater głośno
zastanawia się nad zdolnością błędnych rycerzy do szybkiego
wycięcia w pień stu tysięcy nasłanych nań przez czarowników
wrogów. Drugi, kiedy to Sancho Pansa okłamuje Don Kichota, że spotkane na drodze wieśniaczki to Dulcynea i jej dworki. W pierwszym przypadku Don Kichot daje świadectwo swego realizmu: wie, że do zarżnięcia nawet kilku ludzi potrzeba
sporo czasu. Ale nie sądzi, że przypisywane błędnym rycerzom
możliwości opierają się na kłamstwie. Przyjmuje tedy, że nasłani na nich wrogowie byli „tylko złudzeniem”, „diabelską sztuczką”, „dziełem czarów”, dlatego ich ciała podobne były do ciał
„ślimaków, robaków, pająków”. Można je było zatem ciąć jak
powietrze i unicestwiać tysiącami. Tak i nam się zdawało w odniesieniu do politycznych realiów.
W drugim przypadku Sancho Pansa gorliwie udaje przed
swym panem, że wieśniaczki są kimś innym, niż obaj widzą.
Don Kichot jednak daje się tu nie tyle nabrać, padając ze swym
giermkiem przed nimi na kolana, ile wmawia sobie, że ma do
czynienia z Dulcyneą i jej dworkami. A dokonuje tego prosto:
uznaje oto, że prześladuje go złośliwy czarodziej, który zakrył
mu oczy chmurą i bielmem, każąc postrzegać wsiowe straszydła miast księżniczki i jej dworek. I realizm więc zostaje uratowany, i prawda... ułudy. W obu tych momentach chodzi o to
samo: o usprawiedliwienie przyjętej wobec świata postawy
i uznanie tożsamości fikcji i realiów.

Zwrócił na nie uwagę, komentując w pięknym eseju Kłamstwo kłamstwem się podpiera, Fiodor Dostojewski:
Zapytajmy – powiada – samych siebie: czy nie zdarzyło
się nam coś takiego w życiu? Pokochaliśmy oto jakieś marzenie, myśl, wniosek, przekonanie albo jakiś zewnętrzny
fakt, który nas zafrapował, kobietę wreszcie, która nas urzekła. Podążamy za obiektem miłości całą mocą naszej duszy.
To prawda, że jakkolwiek jesteśmy oślepieni, jakkolwiek zafascynowani, ale jeżeli w tym obiekcie jest jakiś fałsz, urzeczenie, coś, cośmy przesadnie powiększyli i wypaczyli w nim
naszą namiętnością, naszym pierwotnym porywem – po to
jedynie, by uczynić zeń swoje bożyszcze i czcić je – oczywiście czujemy to w sercu, wątpliwości ciążą nam, drażnią
umysł, krążą w duszy i przeszkadzają żyć spokojnie z umiłowanym marzeniem. I cóż, czy nie pamiętamy, nie przyznajemy się sami, przynajmniej w skrytości ducha, czym
się wtedy pocieszaliśmy nagle? Czy nie zmyślamy nowego
marzenia, może nawet strasznie prostackiego, ale któremu
uwierzyliśmy pośpiesznie, z zapałem, tylko dlatego, że usuwało naszą poprzednią wątpliwość?
Zdania te zostały napisane w 1877 roku, a brzmią tak, jakby
wypowiedział je ktoś nam współczesny, dokonując syntezy fascynacji ideologicznych czy zwykłych uczuciowych uniesień.
Dzieło Cervantesa nie jest ich pretekstem, lecz podstawą, która zaistniała niegdyś, aby dać świadectwo. Zamknijmy wszakże nawias.
Zauważmy teraz, że i Bartosz, i ci, co z nim współpracowali,
dali się właśnie, jak Don Kichot, zaczarować, a najpierw stali się
nim, choć nie z wyboru. Każdy z nas tedy mógłby powtórzyć
tu za Dostojewskim, że nawet odkrywając dla siebie prawdę
pod stertami ideologicznego fałszu, czy nie zmyślaliśmy nowego marzenia, „może nawet strasznie prostackiego, ale któremu
uwierzyliśmy pośpiesznie, z zapałem, tylko dlatego, że usuwało naszą poprzednią wątpliwość?”
Zauważmy tu jednak, że rzeczywistość, po której oprowadza nas bohater Ostatnich zapisków zgryźliwego dogmatyka
i która go kształtowała, rodząc owo zaczarowanie, była niesłychanie powikłanym, nieprzejrzystym poznawczo i rozdzieranym sprzecznościami światem. Sowa Minerwy, która mogłaby odsłonić prawdę o nim, jeszcze nie nadleciała. Czekała na
zmierzch.

Trudno to wszystko na kilku stronach opowiedzieć. Zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, z której ówczesna Polska zdaje
się w ogóle jakimś bliżej nieznanym krajem. Zwłaszcza z lat
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Mówiło się w nim też
wprawdzie po polsku, żyło w kręgu narodowej kultury, czuło
obecność i ciężar historii, sąsiedztwo Rosji i Niemiec itd., ale był
on całkowicie niepodobny do niepokojących, dzikich realiów
współczesnej Polski. Kraj ten bowiem, mimo że odpłynął już
w niebyt, jest jakoś normalny. Ma sobie właściwą codzienność,
zróżnicowane rytmy pracy. Wydarza się w nim twórczość, dokonuje edukacja. Ludzie dość intensywnie rozmnażają się, żenią, dorabiają i umierają. Kwitną filharmonie, teatry, kina, domy
kultury. W świecie zaś głośno o powstających w nim filmach,
plastyce, literaturze. Ma wszakże odmienne od dzisiejszych
władze. Gospodarka też funkcjonuje w nim inaczej.
Nie ma w nim jednak Internetu, żebraków, bezdomnych
i pomników papieża. Brak milionerów i mas bezrobotnych. Aliści nawet kilkunastoletni samochód zachodni uchodził w nim
za luksus. Żyło się natomiast w warunkach lepiej lub gorzej
zorganizowanej (i w miarę równej) biedy. Nieustannie trwały
„przejściowe” trudności w zaopatrzeniu. A części samochodowe, lepsze lodówki, telewizory, pralki itp. należały do towarów
luksusowych. Wydawnictwa, poza nielicznymi, były państwowe. Gazety, także poza niektórymi, również. Tak samo radio
i telewizja. Ale za dolara można kupić pół litra wódki w specjalnym sklepie. Tyle że ta waluta była bardzo droga i nie da się jej
przeliczać w dzisiejszych cenach.
Nad całością zaś władzę i kontrolę sprawowała partia, która mieniła się robotniczą, a – jak wyżej pokazałem – faktycznie
stawała się ona coraz bardziej bezideowym związkiem zawodowym rządzących, osłaniającym się figowym listkiem marksizmu i jednocześnie wielobarwnym płaszczem krzepkiego
nacjonalizmu. Dlatego sztandary biało-czerwone wypierały
w nim z wolna czerwone, a umysły mnogich członków jej aktywu były jak rzodkiewki: czerwone na wierzchu, w środku zaś
białe. Nic więc dziwnego, że liczni nosiciele tych umysłów zasilili potem (także kierownicze) kadry wszystkich partii. Pozbyli
się tylko oni listka figowego. Zanim to jednak nastąpiło – z jednej strony – robili wiele, by ten ustrój trwał, bo na jego opoce
wspierała się ich władza i legitymacja do niej; z drugiej – wielu z nich zadbało o maksymalizację realizacji prywatnych inte-
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resów, dzięki czemu po transformacji dziarsko i ostentacyjnie
weszli w świat prawdziwych Polaków-katolików i obywatelskich elit.
Nie dziwota tedy, że Bartosz w swej książce uważa za naturalne, iż był „po niewłaściwej stronie”, że zarówno rzeczywistość posierpniowa, jak i ówczesna, legendarna już „Solidarność” budziły jego nieufność i niepokój; że akceptował potem
stan wojenny i starał się polskie realia społeczne i polityczne
tłumaczyć w kategoriach marksistowskich. Sam zresztą tytuł książki jest nawiązaniem do nazwy stałej jego rubryki na
ostatniej stronie „Spraw i Ludzi”, odstręczającej wówczas nawet partyjnych aparatczyków, którzy czerwienili się na ogół
jeno wtedy, gdy wypominano im właśnie marksistowskość
w mowie i czynach. A on nie tylko się tego nie wstydził, ale
uważał za normalne. Opisywał dowcipnie realia, zderzał je
z panującymi frazesami, szydził i kpił z nich za pomocą teoretycznych środków, które mieli oni na sztandarach, ale odrzucali w praktyce.
Dlaczego to wszystko mu się udawało? Dlatego, iż mimo
że w środowiskach władzy wygasł już wtedy całkowicie ideowy ogień, który zdawał się przyświecać ruchowi robotniczemu, z jakiego one się wywodziły, to, powtórzmy, realizacja interesów klas pracowniczych była hasłem legitymizującym
tworzony od powojnia ustrój. Masowy bunt z sierpnia 1980
roku ukazał pozorność realizacji treści tego hasła i odbierał ideowo-polityczny tytuł do rządzenia, otwierając drogę na inne
rozwiązania ustrojowe i siły kierownicze. Trzeba więc było nie
tylko przyjąć je do wiadomości, nie tylko złożyć stosowne deklaracje i podjąć uwiarygodniające działania, lecz także stworzyć przekonywające pozory otwartości nawet na ostrą, lewicową krytykę społeczną, gospodarczą i nawet na propozycje
rozwiązań, które szły w poprzek aktualnej linii. Było to oczywiście tylko listkiem figowym, ale i to stanowiło coś w obliczu prozaicznego popiołu pustki w aparatach ideologicznych
państwa. Nie zawsze ten listek był wygodny, nie było jednak
wyjścia. Z drugiej zaś strony można było ten listek pokazywać
opozycji i zwolennikom prokapitalistycznych przemian, jako
wewnętrzną przeszkodę „rzeczywistej, narodowej odnowy
i porozumienia na rzecz takich przeobrażeń”. Tworzyło to układ
sytuacji, w którym rodziła się Bartosza i jego współpracowników donkiszoteria. Jednakże w pewnym momencie to „poro-
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zumienie” nastąpiło, i wtedy prawie wszystko, co tu piszę, przestało być ważne.
4. O końcu historii
Oto w czerwcu 1989 r. najweselszy barak wschodniej Europy, jak wtedy określano Polskę, rozsypał się. Stało się tak po
prostu dlatego, że Blok Wschodni przegrał Zimną Wojnę z Zachodem. Niewiele znaczyła tu dzielność patriotów, którzy dosyć mieli zależności od ZSRR, społeczne niezadowolenie, działanie „Solidarności” itp. Niewiele też to, że PZPR domówiła się
z ówczesną opozycją co do podziału władzy, wpływów politycznych i rozstrzygnięć ekonomicznych. To wszystko stanowiło tylko społeczno-polityczny teatr, w którym dochodziła do
głosu wygrana Zachodu.
Niezależnie od głębokich przyczyn, jakie do tego doprowadziły, odsłoniła się wtedy nowa, nieznana przestrzeń dla wszelkich kwestii społecznych, politycznych, ideowych i moralnych.
Dawne ich odniesienia straciły sens. Nowe – mgliście jawiły
się na horyzoncie. Zdjęto wtedy flagę czerwoną i wywieszono
białą. A na ruinach naszego baraku – biało-czerwoną, co odpowiadało miejscowej tradycji, folklorowi i poczuciu humoru.
I wyobrażano sobie (zwłaszcza klasy pracujące), że nie tylko zachowane zostaną nabyte w ustroju poprzednim prawa i przywileje, ale też nastanie dobrobyt taki, jak w najbardziej rozwiniętym kapitalizmie.
Dlatego to jednym ze sposobów etycznej legitymizacji potransformacyjnych praktyk politycznych było (i jest) ich odniesienie do czarnego moralnie obrazu PRL. Chodziło (i chodzi)
bowiem o to, że wraz ze zmianą nie tylko gorliwie likwidowano
nabyte prawa i przywileje, ale i na każdym kroku odbierano nadzieje na lepszy, niż prymitywnie kapitalistyczny, ład.
Z tej perspektywy patrząc: wszystko, co się od dwu dziesięcioleci robi, z góry jest dobre albo przynajmniej opromienione
dobrymi intencjami wychodzenia poza zło PRL. Z drugiej zaś
strony na podzielonej scenie politycznej różne momenty przeszłości stanowią środki dyskredytowania przeciwników. Stwierdzenia w rodzaju: „to jest propaganda sukcesu”, „chwyt stalinowski”, „homo sovieticus”, „peerelowska agentura”, „sowieckie
pachołki”, „socjalistyczne dogmaty” itp. są bolesnymi obelgami.
A „zasłużony działacz opozycji demokratycznej”, „legenda «Solidarności»”, „prawdziwy antykomunista” to komplementy i okre-

ślenia wysokiej moralnej pozycji. Poznawczo to wszystko jałowe, ale emocjonalnie i propagandowo – wciąż jest niezwykle
nośne.
W tym wszak obrazie znikomą wartość mają dobre lub złe
intencje jednostek, ich miłość ojczyzny, jak i zaprzedanie wrażym siłom zewnętrznym, czy dzielność, tchórzostwo, takie lub
inne wybory ideowe, uczciwość czy jej brak. Nie jest istotne nawet to, że tuż przed ustrojową przemianą powszechna zdawała się niechęć do „komuny”, ani to, że po jednej i drugiej stronie
barykady znajdowały się zaledwie garstki ideowych, faktycznie zaangażowanych i politycznie świadomych jednostek, które jasno wiedziały, czego chcą i do czego zmierzają. Przegrana zimnej wojny, jak już wyżej powiedziałem, odsłoniła nową
przestrzeń dla wszelkich kwestii społecznych, politycznych,
ideowych i moralnych. Określiła też ona azymuty zbiorowych
i jednostkowych działań.
Dlatego, gdy się transformacja dokonywała – z jednej strony
– nastąpiło masowe nawrócenie na prokapitalistyczne postawy i wartości bogoojczyźniane; z drugiej – wdeptano w ziemię
nie tylko pretorianów i duchowych obrońców owego najweselszego baraku Europy, ale umazano błotem i uryną lub zmarginalizowano nawet najbardziej heroicznych i mądrych jeszcze
niedawnych jego przeciwników. Nic w tym zresztą dziwnego:
gdy fanfary odtrąbiły koniec Zimnej Wojny, nastał czas prozaiczny: prywatyzacji, walki o władzę, pozycję społeczną i stanowiska; o dostęp do zawłaszczania i bogacenia się. A jednocześnie nastąpiła niebywała pauperyzacja i marginalizacja różnych
warstw ludzi pracy najemnej, mas chłopskich i inteligencji.
Społeczeństwo objawiło się sobie jako obywatelskie; ustrój
natomiast zdał się od początku na wskroś demokratyczny.
A milicjanci w galowych mundurach wkroczyli do świątyń,
przyklęknęli przed ołtarzami i zmienili się w policjantów. Generałowie w tym samym czasie deklarowali wierność niepodległej ojczyźnie i rynkowi. Przebierali nogami, by zapisać się na
pielgrzymki na Jasną Górę. Kościół zaś ze swym zorganizowanym i zdyscyplinowanym aparatem przejął władzę ideologiczną i – zwłaszcza na prowincji – politykę kadrową. Wszystko, co
onegdaj służyło trwaniu i rozwojowi owego baraku, stało się
teraz złe; co mu szkodziło – dobre. Politycy, którzy przegrali,
zmienili się w zwykłych przestępców; ci, co wygrali, lub w odpowiednim momencie stanęli po właściwej stronie – stali się

wielkimi mężami stanu. Świat stanął na opak i zdało się, że historia się skończyła.
Jeśli tego ogólnego obrazu nie czynimy punktem wyjścia
i odniesieniem dla namysłu nad Polską sprzed roku 1989 i po
nim, nie rozumiemy niczego. Nasze intelektualne wysiłki muszą się zmieniać w mitologiczną i ideologiczną paplaninę. Jeśli
się tego nie weźmie pod uwagę, dzisiejszy czytelnik niewiele
z książki Bartosza zrozumie. Panujące bowiem schematy i stereotypy propagandowe przedstawiają świat, do którego się
ona odnosi zgoła inaczej. Wedle nich oto – mówiąc najkrócej
– od roku 1945 do 1989 komuna zniewoliła dobrych i bogobojnych Polaków. Wielu zacnych członków narodu pozbawiła majątków, kamienic i fabryk. Innych prześladowała za wolne myśli
i przekonania. Gwałt również zadała Kościołowi, upaństwawiając jego rozległe włości. Zmusiła wszystkich do odbudowy
i rozbudowy kraju, śpiewania pieśni rewolucyjnych, wykrzykiwania haseł, uczestniczenia w pierwszomajowych pochodach,
oglądania radzieckich filmów itp. Jeżeli więc naród przetrwał
i budził się w spazmatycznych zrywach, to dzięki niezłomności Kościoła i heroizmowi samotnych lub złączonych w nieliczne ugrupowania opozycyjnych bohaterów.
Pamięć po „Sprawach i Ludziach” została przy tym skutecznie wymazana. Zwłaszcza nieobecna jest ona w dzisiejszych
kręgach lewicy politycznej i intelektualnej. Do tego stopnia, że zdają się nic nie wiedzieć o tym tygodniku nawet najbardziej wykształceni pośród nich. Nic tedy dziwnego, że od
2009 r., kiedy książka Bartosza się ukazała, nawet myszy jej
nie pogryzły. A przecież mówi ona o ważnych momentach naszej ideowej historii. Napisana jest świetnie. Sugestywnie i plastycznie. Zmusza też do refleksji nad możliwościami i uwikłaniami tych, którym zarówno nie podobał się realny socjalizm,
jak i nadchodzące widmo kapitalizmu.
Trwali jednak oni w formach oficjalnego życia publicznego,
bo mniej lub bardziej świadomie zakładali, że poza nim czeka ich jeno wdeptanie w ziemię. Formy te bowiem zdobiły bliskie im hasła: priorytetu interesów ludzi pracy najemnej, ich
udziału we władzy, równości, sprawiedliwości społecznej itp.
Było więc do czego się odwoływać. Gdy więc po transformacji w 1989 r. owych form zabrakło, musieli zamilknąć lub szukać przedtem nieznanych sposobów na obecność. Nie było
wszak dla nich naturalnego miejsca w tym najlepszym z kapi-
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talistycznych światów, jakim stała się obecna Polska. Dla wielu
zaś byli tylko (zbiorową, postsocjalistyczną) Paskudą, która do
dziś straszy ludzi nad Zalewem Zegrzyńskim w czas kanikuły.
Nie ma jednak czasów, które słusznie lub niesłusznie minęły. Odeszły. I to wszystko. Te natomiast, z jakich spoglądamy na
nie, gdy naprawdę rzetelnie w nie wnikamy, nie dają podstaw
do żadnej oceny. Ani pozytywnej, ani negatywnej. Oczywiście
to, co się teraz na naszych oczach rozgrywa, może nie mieć takich czy innych niedogodności tego, co się zdarzało onegdaj.
Ma za to swoje własne, które trują zgryzotą, bezsennością, zgagą aż do momentu, gdy pogrąży nas w odurzeniu alkohol albo
monotonia zawodu czy codziennych czynności. I nie wynagradza nam tego myślenie o wadach czasu minionego lub braku
w nim walorów, jakie otaczają nas obecnie. Jedynie to może
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daje nam ulgę, że kiedy uświadamiamy sobie, iż w tym niebyłym już czasie (realnie lub tylko intencjonalnie) buntowaliśmy
się przeciw jego świństwom i niegodziwościom, nawet jeśli był
to bunt Don Kichota, to nadawało to sens naszym oczekiwaniom na zmiany. Nie uważamy więc siebie samych za straconych i też tylko beznadziejnie minionych.
Ale czy nie jest to samoułuda? Czyż z czasu otaczającego
nas nie płynie ku nam jad ironii, który pochodzi stąd, że w rzeczywistości nic się nie zmieniło i zmieniać się nie chce? Czy nie
czujemy się marni w obliczu minionej marności, bo tą niebyłą
marnością jesteśmy w swych oczach wyniesieni? A jej po prostu
już nie ma. Słuszność zaś czy niesłuszność jej minięcia to tylko
zbędne określenia i moralistyczne gadulstwo. To wszystko.

KONCEPT WE WSPÓŁCZESNYM REPORTAŻU LITERACKIM
Katarzyna Frukacz

Odniesienie pojęcia konceptu, utożsamianego w pierwszej kolejności z siedemnastowiecznym manieryzmem poezji
kunsztownej, do zagadnień współczesnego reportażu literackiego może się wydać ryzykowne. Konceptyzm – za sprawą artystycznej wirtuozerii, zadziwiających środków wyrazu i umyślnych dysonansów stylistycznych – jest bowiem postrzegany
nie tylko jako wyznacznik poetyki baroku, lecz także symbol
afektacji i fałszu. Stoi tym samym w oczywistej sprzeczności
z dokumentaryzmem reportażu – tj. reporterską powinnością
informowania o wydarzeniach ważnych i prawdziwych w sposób wykluczający podejrzenie, że o zadziwienie odbiorcy słowną wirtuozerią chodzi. Powiązanie tych pozornie przeciwstawnych zjawisk, a tym samym – omówienie występującej wśród
polskich reportażystów tendencji do eksperymentów formalnych – pozwoli odkryć literackie koncepty we współczesnych
tekstach reporterskich. Problem konceptyzmu w reportażu
stwarza jednak konieczność redefinicji kluczowego terminu,
w oderwaniu od barokowej estetyki i po dostosowaniu do literackich wyznaczników gatunku.
Pojęcie konceptu bywa kojarzone przede wszystkim z charakterystycznymi dla baroku kierunkami poezji, operującej wyszukaną metaforyką, bogactwem stylistycznych form wyrazu
oraz techniką paradoksu, mającą na celu zadziwienie i olśnienie odbiorcy. Barokowy przepych i egzaltacja poetyckiej maniery nadały terminowi „koncept” wydźwięk pejoratywny,
utrwalony przez badaczy doby klasycyzmu i powielany w późniejszych okresach. Dorota Gostyńska zwraca uwagę na nieostrość tego pojęcia we współczesnym literaturoznawstwie
i upraszczający stosunek do samej definicji konceptu: „Przedwczesna jest jego śmierć w dzisiejszym języku potocznym,
w którym istnieje jako staroświecki już synonim świetnego pomysłu”1. Współczesne rozumienie konceptycznych tendencji

jest materią problematyczną, gdyż – jak zauważa Gostyńska –
„«koncept», oznaczając dla każdego badacza, zależnie od jego
założeń, zupełnie odmienne zjawisko, traci swój status terminu i przestaje być przydatny”2. Wspólne dla wielu definicji jest
natomiast postrzeganie konceptu w kategorii szczególnej władzy umysłu, pozwalającej odkrywać odległe związki słów i rzeczy. Cechą charakteryzującą proces twórczy konceptysty jest
kunszt, wyrażający się poprzez umiejętne organizowanie elementów mowy i „danie olśniewająco trafnego kształtu pojęciom”3. Artystyczna wirtuozeria musi jednak łączyć się z celnością
przekazywanej myśli, a także wywołać efekt zaskoczenia – bulwersującej niespodzianki, konkluzji wypowiedzianej wbrew
oczekiwaniom odbiorcy.
Powiązanie konceptycznych tendencji z gatunkiem reportażu jest o tyle ryzykowne, że stwarza konieczność odkrycia łączących oba zagadnienia analogii. Jeśli uznać koncept
za wyznacznik olśniewająco pomysłowej poezji lub literatury, odznaczającej się podobną błyskotliwością rozwiązań, należy zwrócić szczególną uwagę na problem literackości reportażu. Stosowane przez reportażystów l i t e r a c k i e c h w y t y
można uznać za czynnik wspólny z konceptycznym ukazywaniem rzeczywistości. Nacisk zostaje w tym wypadku położony na nietuzinkową stylistykę wypowiedzi: użycie środków językowych „odbiegających od banalności i sloganów”4, a także
plastyczność opisu oddziałującą na wyobraźnię odbiorcy. Podstawowym wyznacznikiem konceptu w tekstach reporterskich
będzie więc o r y g i n a l n o ś ć zastosowanych form, odróżniająca dany reportaż od innych. Jak zauważa Wolny-Zmorzyński,
każdy reportażysta ma swoją k o n c e p c j ę transponowania
faktów w „formie zapisu, a następnie przekazania czytelniko-

> 1 D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej, Warszawa 1991,

> 2 Ibidem, s. 9.
> 3 Ibidem, s. 99.
> 4 K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Reportaż fabularny, [w:]

s. 5.

Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006, s. 66.
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wi jako artystycznego obrazu”5. Zastosowane zabiegi stylistyczne indywidualizują więc twórcę reportażu, pośrednio definiują
jego postawę wobec problemu i pomysł na ukazanie podjętego
tematu. Oczywiście sposób obrazowania reportażysty jest daleki od bogactwa stylu barokowego konceptysty – oszczędność
środków powoli staje się bowiem regułą warsztatową współczesnych reportaży (zdaniem Kapuścińskiego: „cały wysiłek zmierza
do tego, by w minimalnej ilości słów i obrazów powiedzieć jak
najwięcej”6). W obu przypadkach zachodzi natomiast związek
pomiędzy stylistyką wypowiedzi a jednym z głównych celów
przyświecających twórcy – tj. kształtowaniem reakcji odbiorców.
E f e k t w y w i e r a n y n a c z y t e l n i k u jest kolejnym
ogniwem łączącym pojęcie konceptu ze współczesnym reportażem. Konceptysta dąży do olśnienia odbiorcy bogactwem
stylu i zadziwienia paradoksalnością wysnutych konkluzji. Reporter – poprzez stopniowanie napięcia akcji i dramatyzację
wydarzeń, a także d ą ż e n i e d o p u e n t y – osiąga podobny rezultat. Wolny-Zmorzyński, omawiając korzenie reportażu
na przykładzie związku z poetyką noweli (z fr. nouvelle – wiadomość, nowina), zauważa: „głównym zadaniem reportażu jest
przecież przedstawianie i opisywanie nowin w taki sposób,
by wywarły jak największe wrażenie na odbiorcy”7. Za cechę
charakteryzującą ukazywanie faktów przez reportera uznaje
ponadto dynamizm, posiadający „tę wartość kompozycyjną,
która zapewnia utrzymanie czytelnika w ciągłym napięciu. Motywy wzajemnie się tak uzupełniają, że wywołują u odbiorców
stan zaciekawienia i niepokoju”8.
Całościowy odbiór tekstu przez czytelników (czy może raczej: odbiór tekstu w sposób pożądany przez twórcę) jest
w dużej mierze uzależniony od umiejętności i talentu reportażysty. Analogiczną funkcję do konceptycznego ingenium
(geniuszu), a przede wszystkim kunsztu, będzie więc pełnił
eksponowany przez badaczy a r t y z m reportażu. Zdaniem
Wańkowicza „wielki reporter to artysta. Żeby rozwinąć swój talent do wyżyn sztuki, musi posługiwać się szeroką gamą środków literackich, a takie ujęcie wymaga surowej dyscypliny”9.

> 5 K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak go napisać?, Warszawa 2004, s. 32.
> 6 R. Kapuściński, Autoportret reportera, Kraków 2003, s. 68-69.
> 7 K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red.
Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000, s. 179.
> 8 K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż – jak go napisać?, op. cit., s. 118.
> 9 K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, op. cit., s. 67.
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Reporter-konceptysta – oprócz indywidualnych predyspozycji
i artystycznego ukształtowania tekstu – przywiązuje wagę także do przemyślanego skomponowania wypowiedzi w oparciu
o fakty. Przedstawione w sposób niecodzienny i nieoczywisty
(lecz mimo to logicznie ze sobą powiązane), wymagają od odbiorcy podczas lektury podwójnego skupienia i zaangażowania. Intelektualny, myślowy charakter konceptu odnajdziemy
tym samym w reporterskiej gr ze z c z y t e l n i k i e m , bazującej na niedopowiedzeniu, gromadzeniu paradoksów i aluzyjności przekazu. Barokowe ł ą c z e n i e p r z e c i w i e ń s t w czy
p o s z u k i w a n i e u k r y t y c h a n a l o g i i można więc uznać
w równym stopniu za wyznacznik poetyckiego konceptu, jak
i reporterskiej obserwacji rzeczywistości.
Biorąc pod uwagę zarówno pierwotne wyznaczniki konceptyzmu, jak i elementy łączące go z zagadnieniem literackości
reportażu, należy uznać reporterski koncept za o r y g i n a l n y p o m y s ł k o m p o z y c y j n y , indywidualizujący dany
tekst na tle innych. Wyraża się on poprzez zastosowanie określonych zabiegów stylistycznych, nadających reportażowi znamiona artyzmu i eksponujących warsztatowe umiejętności autora. Reporter konceptysta staje się niejako kreatorem świata
przedstawionego w tekście, ukazującym fakty w oparciu o pozornie odległe analogie i antynomie. Kluczowym elementem
konceptycznego reportażu jest natomiast zaskakująca puenta,
odkrywająca przed czytelnikiem sferę paradoksów i wywołująca efekt szoku, zdziwienia lub podziwu dla przenikliwości autora. Relacja reporter vs czytelnik zyskuje w tym wypadku cechy
gry, wymuszającej na odbiorcy podjęcie intelektualnego wysiłku podczas lektury. Reportaż zbudowany w oparciu o koncept
unika oczywistości, a jego całościowy odbiór jest utrudniony
za sprawą aluzyjności, niedopowiadania i misternej konstrukcji. Powyższa definicja ma charakter umowny i jako taka nie
funkcjonuje w badaniach teoretycznoliterackich – termin „koncept” co prawda bywa przez niektórych badaczy łączony z reporterskim pomysłem lub budową segmentów wewnętrznych
tekstu, jednak raczej w charakterze wzmianki. Reportaże „konceptyczne” można rozpatrywać pod kątem dwóch obszarów
– struktury i stylistyki – przypisując im odrębne typy reporterskich „pomysłów” (rozróżnienie jest ściśle związane z badanymi
elementami tekstów i nie pokrywa się z fachową typologią barokowych konceptów).

Niecodzienna struktura – oparta na umiejętnym podziale
i celowym zestawieniu poszczególnych segmentów wewnętrznych tekstu – tworzy k o n c e p t s t r u k t u r a l n y . Terminem
tym posługuje się Maria Wojtak, analizując adaptacyjne warianty wybranych reportaży problemowych (nawiązujących
do struktury artykułu prasowego)10. Pod pojęciem konceptu autorka rozumie dziennikarski pomysł, determinujący konstrukcję reportażu w oparciu o jego poszczególne części składowe. W przypadku reportaży fabularnych, odznaczających się
daleko idącą hybrydycznością, istota zastosowanych w nich
konceptów strukturalnych będzie każdorazowo inna – doszukiwanie się konkretnych nawiązań gatunkowych groziłoby mimowolnym spłyceniem analizy. Literacki koncept strukturalny
– rozpatrywany w oderwaniu od prasowych wzorców gatunkowych – należy więc utożsamić nie tyle z ogólną koncepcją
kompozycyjną reportażu, ile z konstrukcją t e k s t u samego
w sobie. Oryginalny pomysł porządkujący wewnętrzne segmenty reportażu będzie więc dotyczyć ich podziału, wzajemnego zestawienia i wynikających z niego zaskakujących konkluzji.
Szczególnym przykładem konceptycznej struktury jest reportaż Film się musi kręcić Mariusza Szczygła. Pierwowzór tekstu powstał w związku z nagłośnioną przez media śmiercią
czeskiego nastolatka, Zdenka Adamca, który w marcu 2003 r.
dokonał aktu samospalenia na Placu Wacława w Pradze. Wzorował się na legendarnym Janie Palachu – studencie filozofii Uniwersytetu Karola, który 34 lata wcześniej oprotestował
w tym samym miejscu i w ten sam sposób agresję wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Szczygieł opisuje w reportażu obie postaci, a także sylwetkę czeskiej chirurg plastycznej, Jaroslavy Moserovej. Istotą reporterskiego konceptu
strukturalnego jest w tym wypadku zaskakująca synchronizacja poszczególnych segmentów wewnętrznych tekstu, której efekt reporter podsumował następująco: „nałożyłem jeden
dzień chłopca na siedemdziesięcioletnie życie kobiety (jeden
dzień miał być równorzędny wobec 70 lat)”11.
Obrawszy formę reportażu fabularnego, Szczygieł opowiada równocześnie dwie historie główne – Adamca i Moserovej

> 10 M. Wojtak, Reportaż. Informacja zobrazowana, [w:] Gatunki prasowe, Lublin 2004, s. 276.
> 11 M. Szczygieł, Reportaże i malarze, http://www.mariuszszczygiel.com.
pl/558, reportaze-i-malarze, ostatnia aktualizacja: 27.12.2009 (dostęp: 10.09.
2011).

– połączone dodatkowym ogniwem w postaci wątku Jana Palacha. Reporter porządkuje wydarzenia chronologicznie, tworząc dwie równoległe płaszczyzny czasowe: lata 1947-2003
(składające się na historię życia Jaroslavy Moserovej) oraz ranek 6 marca 2003 r. (kiedy to Zdeněk popełnił samobójstwo).
Tekst składa się z 46 akapitów, podzielonych na występujące
naprzemiennie segmenty poświęcone Moserovej oraz segmenty dotyczące Adamca. Akapity sygnowane są cyframi symbolizującymi rok, w którym miały miejsce wydarzenia opisywane w danym fragmencie. Tytuły akapitów dotyczących
bohaterki zmieniają się, jako że reporter opisuje wybrane wydarzenia z blisko 70-letniego okresu jej życia. Z kolei segmenty
poświęcone Zdenkowi sygnowane są niezmiennie cyframi „03”,
symbolizującymi rok 2003 (reporter rekonstruuje ostatni dzień
życia bohatera). Poprzez umiejętne różnicowanie tempa w poszczególnych akapitach – tj. stosowanie narracyjnych przerywników w segmentach dotyczących chłopca, połączone ze
zdynamizowanym opisem losów bohaterki – autor wyrównuje odległość czasową, dzielącą przeszło 70-letnią biografię Moserovej z kilkoma godzinami życia nastoletniego samobójcy.
Koncept strukturalny polega więc przede wszystkim na umiejętnej synchronizacji obu wątków, umożliwiającej ich logiczne
powiązanie oraz jednoczesne zakończenie.
Konceptyczny efekt zaskoczenia odbiorcy i zasadę aluzyjności przekazu reporter realizuje za sprawą odległego skojarzenia losów dwójki bohaterów z postacią Jana Palacha. W miarę
czytania domyślamy się istoty związku pomiędzy postaciami
– wątek Pochodni numer jeden (Palacha) łączy bowiem motyw spalenia (nawiązujący do profesji Moserovej – specjalistki
od kompensacji spalonych tkanek skórnych) oraz protestu (sugerujący samobójcze zamiary Zdenka). Ogólny sens opowieści
jest początkowo niejasny – autor dozuje informacje, ukrywając tropy w odległych partiach tekstu i stopniowo przygotowując czytelnika na ich właściwe powiązanie. Tworzy tym samym paradoksalną sytuację, w której odbiorca przez większą
część lektury reportażu jest zdany wyłącznie na własne domysły. Konceptyczna gra z czytelnikiem staje się szczególnie widoczna w końcowej partii tekstu, w której reporter stopniuje
napięcie akcji poprzez celową retardację opisu samospalenia
Zdenka. Zwięzłe informacje o ostatnich chwilach życia chłopca autor przerywa nieustannie obszernymi partiami poświę-
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conymi Moserovej. Koncept takiego rozwiązania zawiera się
w paradoksalnym – bo pozornym – koncentrowaniu uwagi na
biografii Moserovej (w tym momencie mniej absorbującej dla
odbiorcy). Naprzemienność wątków oraz celowa dysproporcja
w długości poszczególnych akapitów to elementy, za pomocą
których Szczygieł buduje dramatyzm opowieści i przygotowuje grunt pod efektowną puentę. W rozbudowanych segmentach-przerywnikach – towarzyszących lapidarnemu opisowi
ostatnich czynności Zdenka przed samospaleniem – reporter
umieszcza bowiem ostatnie wskazówki, konieczne do pełnego
zrozumienia tekstu (w tym: tytułowy motyw filmu).
Końcową partię reportażu tworzą nałożone na siebie symboliczne motywy: agonia umierającego chłopca oraz stopniowy zmierzch kariery Moserovej (reporter celowo przytacza
w tym miejscu najnowsze fakty z biografii lekarki – jej polityczną działalność, karierę senatora i zaangażowanie w programach pomocy dla biednych). Moment połączenia obu wątków
jest wynikiem konsekwentnej strategii, dzięki której tekst zamyka się w spójnych ramach kompozycyjnych. Reporter przerywa opowieść w chwili, gdy fakty na temat obu postaci zostały w zasadzie wyczerpane, a czas wydarzeń uległ wyrównaniu.
Śmierć Zdenka Adamca pokrywa się z opisem klęski wyborczej Moserovej – zsynchronizowany przez Szczygła podwójny
zmierzch ideałów stanowi preludium do puenty końcowej, zamykającej strukturę reportażu. Autor opisuje reakcje mediów
na czyn Zdenka, a także atmosferę panującą na placu Wacława kilka dni po tragedii – tłumy ludzi, kwiaty, zapalone znicze.
Patos tych obrazów przełamuje, kontrastując je z drastycznym
przejawem „prozy życia” – opisem ekipy telewizyjnej, kręcącej
pod schodami Muzeum Narodowego film biograficzny o Hitlerze: „[...] zasłonili znicze samochodem. No, żeby się nie nagrały,
to je zasłonili. Wiadomo, umowa to umowa, nie można tak sobie
filmu odwołać. Film, panie, to jest film. Film się musi kręcić”12.
Zdanie kończące opowieść, będące równocześnie tytułem
reportażu, tworzy gorzką puentę – w obliczu powszechnego nastawienia na zysk wszelkie ideały tracą rację bytu. Ofiara Zdenka (podobnie jak protest Palacha i szczytne cele Moserovej) okazała się na dłuższą metę bezcelowa. Światem rządzi
bowiem dwulicowość i biurokracja, a jednostkowe przejawy
buntu szybko popadają w zapomnienie. Zakończenie repor-
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M. Szczygieł, Film się musi kręcić, [w:] Gottland, Wołowiec 2006, s. 228.

tażu ma charakter konceptyczny – szokuje, przemawia do wyobraźni odbiorcy i w niebanalny sposób podsumowuje ukryte
w treści aluzje. Zastosowany przez Szczygła koncept jest jednak związany przede wszystkim ze strukturą tekstu i przejawia
się w trzech zabiegach: synchronizacji akapitów w czasie, wzajemnym powiązaniu wątków oraz stopniowaniu napięcia akcji
poprzez określoną segmentację wypowiedzi.
Ukształtowanie stylistyczne jest drugim – obok struktury
tekstu – elementem, którego umiejętne wykorzystanie współtworzy reporterski koncept. Stylistyka wypowiedzi w sposób
oczywisty indywidualizuje bowiem dany reportaż (realizując
kryterium konceptycznej unikatowości) oraz dowodzi kunsztu autora, który stara się nadać przekazowi znamiona artyzmu.
W ujęciu ogólnym k o n c e p t s t y l i s t y c z n y można utożsamić z umiejętnym doborem środków artystycznych i wyeksponowaniem spośród nich głównego, stanowiącego dominantę
kompozycyjną tekstu. Nacisk zostaje jednak położony na takie rozmieszczenie poszczególnych figur, by uwypuklały reporterską prawdę bez mimowolnego fałszowania przedstawianej
rzeczywistości.
Konceptyczną stylistyką odznacza się także Łowca tragedii
Mariusza Szczygła. Reporter opowiada historię czeskiego pisarza doby socrealizmu, który w zadziwiający sposób przystosowywał własną osobowość do realiów komunistycznego reżimu.
Skrajny konformizm doprowadził bohatera do nieustannych
przeobrażeń tożsamości – począwszy od zmiany nazwiska,
ewolucji głoszonych poglądów, na charakterze pisma kończąc.
Szczygieł określił Łowcę tragedii mianem „pierwszego reportażu
kubistycznego”, tłumacząc: „Bohater tego tekstu jest jak postać
w kubizmie. Gdy zbierałem o nim materiał, codziennie znajdowałem nową prawdę na jego temat, która zaprzeczała poprzednim, co chwila ukazywała mi jego życie z innej strony. Kubizm
też chce pokazać przedmiot równocześnie z różnych stron”13.
Istotą konceptu stylistycznego jest w tym wypadku zastosowanie nietypowej figury artystycznej – specyficznego porównania,
za pomocą którego reporter ukazuje paradoks osobowości czeskiego pisarza (występującego w tekście w dwóch diametralnie
różnych odsłonach).

> 13 M. Szczygieł, Metafyzicky orgasmus, rozm. przepr. A. Wójcińska, [w:] Reporterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporterami, Wołowiec 2011, s. 165.

Odległe skojarzenie kreacji bohatera z estetyką kubizmu reporter sygnalizuje już na wstępie reportażu, zestawiając ze sobą
dwa pozornie odległe fakty: narodziny głównej postaci oraz
odpowiadające im czasowo powstanie pierwszej kubistycznej
rzeźby ludzkiej głowy. Inicjalna analogia tworzy klamrę kompozycyjną z pojawiającą się w połowie tekstu paralelą, stając
się głównym nośnikiem reporterskiej koncepcji stylistycznej.
Współtworzą ją trzy podstawowe – powielane przez Szczygła
konsekwentnie w całym tekście – środki artystyczne: przenośnia, kontrast i antyteza. Dzięki umiejętnej metaforyzacji wypowiedzi reporter odtwarza proces swoistego rozdwojenia jaźni
Karela Fabiana/Eduarda Kirchbergera – jego dwie odrębne tożsamości kontrastuje natomiast w taki sposób, by uwidocznić
wewnętrzne sprzeczności czeskiego pisarza. Kluczową rolę pełni w tym wypadku oryginalny eksperyment składniowy, współtworzący konceptyczny charakter stylistyki tekstu. 9 końcowych
segmentów drugiej części reportażu autor buduje na zasadzie
antytetycznego zestawienia – skontrastowane zostają zdania
kończące i rozpoczynające poszczególne akapity. Ogniwem spajającym przeciwstawne treści jest powiązana z figurą-dominantą anafora: „tylko że”. Anaforyczny początek każdego kolejnego
segmentu jest sprzeczny z poprzedzającym go zakończeniem
akapitu wcześniejszego – Szczygieł odtwarza w ten sposób
skrajność postaw czeskiego pisarza, którego kolejne działania
wykluczają się wzajemnie. Mamy więc w przypadku Łowcy tragedii do czynienia z podwójnym porównaniem, które zyskuje wymiar zarówno metaforyczny (związany ściśle z semantyką
tekstu), jak i strukturalny (poprzez określoną budowę akapitów
reporter odtwarza kubistyczne „załamania” osobowości bohatera). Konceptyczna paralela wyjaśnia dodatkowo obecność kontrastu i antytez w wypowiedzi – za pomocą tych środków Szczygieł nawiązuje do procesu deformacji obrazu kubistycznego,
w którym poszczególne elementy składowe nie przystają do siebie: „Jeśli w kubistycznym obrazie płaszczyzny są załamywane
przez niezliczone krawędzie, to w jego życiu takimi krawędziami są kolejne «tylko że». Wszystko, co przez chwilę pewne, zaraz
zmienia kierunek. Jego osobowość – jak przedmiot lub postać
w kubizmie – jest w stanie wielokrotnego załamania”14. Zawierający specyficzne porównanie akapit stanowi więc centralny
punkt reporterskiej opowieści, w którym zbiegają się wszystkie

> 14 M. Szczygieł, Łowca tragedii, [w:] Gottland, op. cit., s. 182-183.

kluczowe dla interpretacji tekstu tropy. Efekt zaskoczenia wywołany ich umiejętnym połączeniem w spójną całość, a także niewątpliwa trafność odległego skojarzenia bohatera z estetyką kubizmu – to podstawowe wyznaczniki reporterskiego konceptu
stylistycznego.
Kulminacją powyższych zabiegów jest natomiast efektowna
puenta końcowa, w której Szczygieł zestawia dwa różne podpisy bohatera: „Na obu etapach życia, kiedy składa podpis, musi
użyć dużej litery «K». «K» pierwszego – jak mówi grafolog – jest
wielkie, proste i szczere. «K» drugiego jest też wielkie, ale podparte”15. Litera „K” symbolizuje dwa etapy życia i odpowiadające im odrębne tożsamości Kirchbergera. Obraz tytułowego
„łowcy tragedii” – w miarę ujawniania przez reportera szokujących informacji na temat kombatanckiej przeszłości i traumatycznych wojennych doświadczeń postaci – traci jednoznacznie negatywny charakter. Spersonifikowane „K” z zawijasami
i podpórkami oznacza z jednej strony kolejne wykręty oraz
zmienne zachowania bohatera, z drugiej natomiast – dźwigany przez niego ciężar poczucia winy i wstydu. Końcowa metafora w zaskakujący i błyskotliwy sposób uwypukla sens nietypowego skojarzenia postaci ze zdeformowaną płaszczyzną
kubistycznego obrazu. To klasyczny wyznacznik konceptycznej
percepcji rzeczywistości, nastawionej na ujawnianie paradoksów i niecodziennych powiązań.
Pojęcie konceptu stylistycznego można zawęzić, odnosząc
reporterską „pomysłowość” nie tyle do ogólnej warstwy środków artystycznych, ile do konkretnej metody ich wykorzystania. Reporter wybiera taką formę przekazu, by jak najwierniej
oddać opisywaną rzeczywistość i wywrzeć określone wrażenie na czytelniku. Mając wyobrażenie na temat sposobu, w jaki
odbiorca prawdopodobnie odczyta dany przekaz, konceptysta dokonuje zatem „wyboru płaszczyzny swych konkretnych
poczynań stylistycznych”16. W tym ujęciu reporterski koncept
wiąże się z zastosowaniem określonej stylizacji, nadającej wypowiedzi nietypowy – lecz zgodny z zamierzeniem autora –
kształt. Kluczową rolę w stylizowanym tekście odgrywa rozpoznawalność cech obcego stylu – twórca świadomie ewokuje
obcy sytuacji nadawcy wzorzec stylizacyjny, który staje się do-

> 15 Ibidem, s. 191.
> 16 R. Handke, Style, stylizacja, stylistyka, [w:] Poetyka dzieła literackiego,
Warszawa 2008, s. 50.
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minantą strukturalną utworu. Reporterski koncep t st y l i z a c yjny będzie więc polegać na celowym doborze istniejącego
literackiego surowca i jego nowatorskim, eksperymentalnym
przetworzeniu.
Ujawnienie wzorca stylizacyjnego jest szczególnie istotne
w sytuacji, gdy autor wykracza poza językową warstwę narracji i stylizuje cały tekst na konkretny gatunek literacki. Hybrydalną formę wzorca gatunkowego zastosował Wojciech
Tochman w reportażu Wściekły pies, opowiadającym o „homoseksualnym księdzu zakażonym wirusem HIV”17. Reporter wystylizował tekst na najpowszechniejszą odmianę kościelnego
kazania – homilię (tj. wygłaszane przez osobę duchowną objaśnienie fragmentu Pisma Świętego, zapisanego na dany dzień
roku kościelnego – perykopę18). Wyznaczniki średniowiecznego kaznodziejstwa reporter dopasował do współczesnej scenerii, w której osadzony jest monolog bohatera, tworząc specyficzne połączenie stylizacji modlitewnej z konieczną w tym
wypadku kolokwializacją przekazywanych treści. Istotą reporterskiego konceptu stylizacyjnego są więc istniejące pomiędzy
reportażem a wykorzystanym wzorcem gatunkowym analogie
i rozbieżności stylistyczne, determinujące strukturę tematyczną, schemat kompozycyjny i warstwę językową Wściekłego psa.
Tochmanowską przewrotność dostrzec można już w samej
tematyce tekstu. Zgodnie z teorią wzorca: „Podstawową problematykę kazań stanowią problemy i zagadnienia ludzkiej
egzystencji widziane w perspektywie religijnej”19. Wściekły pies
stanowi w gruncie rzeczy parafrazę powyższego stwierdzenia,
zawiera jednak znaczącą rozbieżność – tradycyjny kaznodzieja naucza i przestrzega wiernych przed grzechem, natomiast
Tochmanowski kapłan naucza i przestrzega, lecz sam występuje w roli grzesznika. Celem przyświecającym bohaterowi reportażu jest w pierwszej kolejności obalenie społecznego tabu,
a nie obrona kontrowersyjnego wyznania. Perswazyjna funkcja
kazania, w którym mówca stara się zjednać przychylność słuchaczy i przekonać ich do głoszonych nauk moralnych, ulega
tym samym znaczącej modyfikacji. Podobną rozbieżność dostrzec można także w warstwie narracyjnej tekstu. Tochman

> 17 W. Tochman, Ciężar cierpienia, rozm. przepr. E. Zbiegieni, http://www.
tochman.eu/reporter.php?w_id=14 (dostęp: 10.09.2011).

> 18 R. Cudak, Kazanie, [w:] Leksykon szkolny. Gatunki paraliterackie publicystyczne i użytkowe, red. M. Pytasz, Gorzów Wielkopolski 1993, s. 106.
> 19 Ibidem.
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zachowuje tylko najbardziej reprezentatywne, zewnętrzne wyznaczniki gatunkowe kazania, wplatając w wypowiedź modlitewne zwroty i religijne nawiązania, a także plastycznie odtwarzając scenerię wypełnionego podczas mszy kościoła. Warstwę
językowo-stylistyczną reportażu – pozbawioną patosu i typowej dla kaznodziejskiego stylu rytmizacji wypowiedzi – cechuje oszczędność środków, miejscami wręcz behawiorystyczna.
Najciekawsza pod względem konceptycznych zabiegów
stylizatorskich jest struktura reportażu, którą można odnieść
do wyróżnionych przez Teresę Michałowską części średniowiecznego kazania20. Ws tę p Tochmanowskiej homilii dla dorosłych zawiera wszystkie elementy tworzące tradycyjne exordium: wyznaczający okoliczności głoszonej mowy temat (tzw.
thema – w tym wypadku: światowy dzień chorego), rozwijający
jego zasadniczą myśl protemat (prothema – przywołany przez
reportera motyw cierpienia chorego) i wezwanie do modlitwy
(oratio – wersja zmodyfikowana przez Tochmana: niepokojąca
prośba o wstawiennictwo najmłodszych wiernych). Rozpoczynająca monolog inicjalna formuła: Drodzy bracia i siostry wyraża apelatywną i fatyczną funkcję kaznodziejskiej mowy. Dydaktyzm wypowiedzi oraz moralny wydźwięk głoszonych prawd
przejawia się natomiast w przywołaniu przez bezimiennego
kaznodzieję autorytetu Papieża Polaka. We wstępie reportażu
reporter umieszcza dodatkowo charakterystyczne dla wzorca
gatunkowego środki stylistyczne – alegorezę i tzw. interpretację figuralną. Znaczenie alegoryczne posiada przytoczona
przez Tochmana okoliczność homilii. Motyw choroby łączy się
podwójnie z sytuacją bohatera reportażu – to człowiek zakażony wirusem HIV (sens dosłowny), posiadający orientację seksualną postrzeganą przez homofobiczną część społeczeństwa
jako zaburzenie (sens przenośny). Źródłem interpretacji figuralnej – zgodnie z którą dane zjawisko przedstawia się jako figurę (zapowiedź) innego zjawiska – jest natomiast umieszczony w protemacie topos cierpienia (wykorzystanie toposów jest
cechą typową dla kazania – kaznodzieja apeluje w ten sposób
do inteligencji odbiorcy, jego nawyków i upodobań). Motyw
cierpiącego chorego, a także naturalistyczny opis dolegliwości
towarzyszących chorobie, zapowiada treści rozwinięte w dalszej części kazania – tj. mękę zakażonego człowieka żyjącego

> 20 T.

Michałowska, Kaznodziejstwo, [w:] Średniowiecze, Warszawa 2000,
s. 202-203.

w kłamstwie. We wstępie reportażu Tochman zachowuje więc
tradycyjną strukturę kazania, lecz równocześnie celowo pomija
kluczowy jego element – egzegezę (objaśnienie fragmentu Pisma Świętego) – sygnalizując nietypowość zastosowanej koncepcji stylizacyjnej.
R oz w i n i ę c i e Wściekłego psa jest podzielone na dwie części. Pierwsza z nich (średniowieczne divisio) wprowadza czytelnika w istotę tematu – reporter zamieszcza krótką autocharakterystykę bohatera, kontrastując ją ze zmetaforyzowanym
opisem nękających kapłana grzesznych wizji. Znaczną partię tekstu autor konstruuje w sposób tradycyjny – tj. według
klasycznego schematu kompozycyjnego, wykorzystywanego w starożytnej retoryce oratorskiej (odwołanie do jej reguł
jest kolejnym wyznacznikiem kazania). Poszczególne elementy „wykładu” (np. odrębne stanowiska wobec homoseksualizmu) zostają w reportażu podparte osobnymi dowodami (np.
indywidualną argumentacją bohatera). Tochman przeplata logicznie uargumentowane tezy z emocjonalnymi zwrotami, za
pomocą których kaznodzieja prowokuje słuchaczy – nagromadzenie pytań retorycznych i wykrzyknień jest w tym wypadku podstawowym narzędziem perswazji. Trójczłonowy podział materii średniowiecznego divisio – tj. wykład przedmiotu
wiary, wskazówki co do postępowania i sens eschatologiczny
– ulega natomiast zaskakującej modyfikacji. Zamiast klasycznego credo, bohater reportażu w sposób dwuznaczny wyznaje
wiernym: „I ja jestem zaburzony”21. Rezygnuje także z udzielania jakichkolwiek wskazówek, przytaczając w zamian chrześcijańskie dogmaty: wiarę w życie pośmiertne oraz topos Boga
miłosiernego.
W drugiej części rozwinięcia (dilatatio) reporter wprowadza
charakterystyczny element średniowiecznego kazania – przykłady (exempla). Tak określano wplatane do monologu kaznodziei krótkie powiastki o różnorodnej treści, „będące ilustracją
wywodu teoretycznego i mające [...] wzmocnić argumentację
przez odwołanie się do wyobraźni odbiorcy”22. W reportażu
Tochmana exempla zachowują przypisaną im gatunkowo funkcję, jednak zostają dostosowane do specyfiki tematu i kontrowersyjnej wymowy ogólnej. Dzięki wplecionym w monolog
retrospekcjom (pierwszy typ exemplów) poznajemy m.in. fak-

> 21 W. Tochman, Wściekły pies, [w:] Wściekły pies, Kraków 2007, s. 119.
> 22 R. Cudak, op. cit., s. 111.

ty z dzieciństwa kapłana oraz okoliczności jego samouświadomienia seksualnego. Retrospekcyjnym fragmentom towarzyszą wtrącone do wypowiedzi dygresje, które przybierają często formę osobistych przemyśleń bohatera lub jego polemiki
z utartymi wzorcami postępowania. Tochman kreuje w ten
sposób postać kaznodziei-myśliciela, co odpowiada intelektualnemu charakterowi wzorca stylizacyjnego. Erudycję wywodu
podkreślają dodatkowo bezpośrednie nawiązania do tekstów
biblijnych. Pierwotną ich funkcję (tj. moralnego pouczenia)
reporter modyfikuje – zwykle wykorzystuje przytaczane sentencje do eksponowania kontrowersyjności wypowiedzi. Prowokacyjny wydźwięk monologu jest szczególnie wyraźny we
fragmentach zawierających drugi typ reporterskich exemplów. Są nimi przykłady „z życia wzięte” – reporter imituje typowe rozmowy on-line, w których uczestniczy homoseksualny
ksiądz, przytacza także internetowe dialogi księży heteroseksualnych, tworząc kompleksowy obraz środowiska kapłanów
prowadzących podwójne życie. Tochman przekształca tym samym kaznodziejską podbudowę umoralniających wywodów
w podstawowy nośnik zachowań postrzeganych jako grzeszne.
Istotnym elementem reporterskiej koncepcji stylizacyjnej,
podkreślającym hybrydalny charakter tekstu, jest także podjęta przez autora gra z formą monologu. Tochmanowski koncept nie ogranicza wypowiedzi do jednego wzorca stylizacyjnego – w końcowej części reportaż-kazanie przekształca
się bowiem w rodzaj intymnej rozmowy ze Stwórcą, zyskując
charakter po trosze modlitwy, a po trosze spowiedzi. Cechuje
ją wysoki stopień emocjonalizmu – mnożąc w tekście typowe
dla kaznodziejskiej mowy eksklamacje, reporter odtwarza kolejne stadia godzenia się bohatera z informacją o zakażeniu.
Forma monologu jest w tym wypadku skutecznym nośnikiem
wewnętrznych rozterek kapłana, tworzy także niecodzienną
sytuację komunikacyjną pomiędzy narratorem a odbiorcą reportażu, który staje się niejako jednym ze słuchaczy „kazania”.
Po lekturze przeszło połowy tekstu czytelnik nie domyśla się
istnienia drugiej strony problemu, tj. motywu zakażenia wirusem HIV. Tochman świadomie zwleka z ujawnieniem ostatniego elementu łamigłówki – stosuje więc klasyczny schemat dozowania informacji w celu osiągnięcia dramatyzmu zdarzeń.
Konceptyczny efekt zadziwienia czytelnika wywołuje, oprócz
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szokującego wyznania, także powielany w tekście symboliczny
opis nękającej kapłana sennej wizji – wizji tytułowego wściekłego psa. Tochman zmusza odbiorcę do podjęcia intelektualnego wysiłku i samodzielnej interpretacji zmetaforyzowanego
motywu. Jest to zadanie niełatwe, biorąc pod uwagę wielość
prawdopodobnych rozwiązań – wściekły pies może symbolizować w równym stopniu trawiącą kapłana żądzę, chorobę,
poczucie winy, strach przed demaskacją, jak i wieczne potępienie.
Zako ńczeni e (unitio) reportażu-kazania tworzą trzy
składniki: podsumowanie treści homilii, zaskakująca puenta
i zmodyfikowana wersja formuły końcowej (w tradycyjnym kazaniu – clausio, zwieńczone sakramentalnym Amen, w wydaniu Tochmana – przewrotna formuła, symbolizująca „powrót
do normalności”). Pierwszy element reporter uzyskuje poprzez
zastosowanie figury sumacji (nawiasem mówiąc: charakterystycznej dla barokowego konceptyzmu) – tj. ponowne zebranie wszystkich pojawiających się w tekście wątków. Powstały
w wyniku ich połączenia nowy, zaskakujący dla odbiorcy efekt
zostaje spotęgowany wprowadzeniem finalnej puenty. Tochman podważa całą dotychczasową wymowę reportażu, odkrywając przed czytelnikiem rzeczywisty charakter wyznania
bohatera: „I tej homilii nigdy nie wygłoszę, choć myślę o niej
codziennie”23. Mamy więc w istocie do czynienia z monologiem wewnętrznym, będącym tylko w yo b ra żeni em nigdy
niewygłoszonej mowy. Konceptyczny charakter Wściekłego psa
jest determinowany naruszeniem podstawowego wyznacznika reportażu, tj. dokumentaryzmu opisu. Tochman co prawda
opiera swą wypowiedź na faktach (tj. portretuje rzeczywistego bohatera), lecz przedstawia fikcyjną sytuację, która nigdy
się nie wydarzyła. Reportaż-kazanie staje się tym samym literacką hybrydą, zaskakującą tak pod względem treści, jak i niecodziennej kompozycji tekstu.
Eksperymentalne traktowanie materii faktów i nieustanne
przełamywanie konwencji jest swoistą koniecznością w przypadku reportażu, określonego umownie mianem „konceptycznego”. Zjawisko to budzi jednak oczywiste kontrowersje,
związane choćby z omówioną na przykładzie Wściekłego psa
kwestią naruszania dokumentaryzmu przekazu. Problem reporterskiego obiektywizmu – a raczej głoszonej przez postę-

pującą liczbę autorów opinii o jego braku – łączy z zagadnieniem konceptu zjawisko przeobrażeń gatunkowych, jakim
ulega współczesny reportaż literacki. Pierwotny status reportera – jako rekonstruktora, bezstronnego obserwatora i uczestnika opisywanych wydarzeń – ulega bowiem rozmyciu wskutek postępującej wśród polskich reportażystów tendencji do
stosowania eksperymentów kompozycyjnych. Trudność w ich
przeprowadzaniu wiąże się przede wszystkim z konwencją –
jak twierdzi Szczygieł: „W literaturze faktu trudno o eksperyment. Bo fakty ograniczają formę. Pisarz fikcji może sobie robić,
co chce. A reporter musi uważać, żeby mu forma nie zdeformowała prawdy”24. Mimo gatunkowych ograniczeń, współczesny reportaż literacki odznacza się daleko idącą hybrydyzacją,
wskutek czego liczba tekstów nietypowych pod względem
formy i stylistyki stale wzrasta. Na szczególną uwagę zasługuje w tym wypadku twórczość Jacka Hugo-Badera, którego
konceptyczna „pomysłowość” przejawia się zarówno w doborze interesujących tematów, jak i specyficznej subiektywizacji
przekazu. Jawna obecność w tekście reportera-narratora, dialogiczność opowieści – przybierającej niekiedy formę luźnej
rozmowy reportażysty z bohaterem – kolokwializacja języka
wypowiedzi oraz dobitny – często wartościujący – komentarz
do przedstawianych faktów to wyznaczniki wielu reportaży autora Białej gorączki. Postawę klasycznego konceptysty, który
szczególną uwagę przywiązuje do artystycznego, zaskakującego i oryginalnego ukształtowania tekstu, prezentuje natomiast
Mariusz Szczygieł. Ukierunkowanie autora Gottlandu na wybór niebanalnej metody przekazu sprawia, że jego reportaże
są bardzo literackie i wyróżniają się pod względem nietypowej
kompozycji. Koncept we współczesnych tekstach reporterskich
przejawia się właśnie w nieszablonowym podejściu do fo r my
przekazu. Reportaż konceptyczny, jako artystyczny konstrukt
odznaczający się wysokim stopniem literackości i swoistą intelektualizacją treści, można dodatkowo powiązać z myślą badacza siedemnastowiecznej angielskiej poezji metafizycznej –
J.S. Sito. Określił on koncept mianem „instrumentu perswazji”,
dzięki któremu utwór stanowił „zazwyczaj zamknięty przewód
myślowy, szczelną konstrukcję intelektualną, zmierzającą do
nieuchronnych – zawsze logicznych w ramach swoich założeń

> 23 W. Tochman, Wściekły pies, op. cit., s. 139.

> 24 M. Szczygieł, Reportaże i malarze, op. cit.
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– konkluzji”25. Integralnym składnikiem konceptycznej „pomysłowości” jest więc z jednej strony spójność kompozycyjna danego tekstu, z drugiej natomiast – wpływ obranej przez autora
koncepcji na reakcję potencjalnego odbiorcy.
Głębsza charakterystyka zjawiska konceptu we współczesnym reportażu, a także warsztat reportera-konceptysty –
traktującego płaszczyznę faktów w sposób eksperymentalny
i przywiązującego wagę do artystycznego ukształtowania wypowiedzi – wymagają niewątpliwie głębszej analizy. Związana
z konceptyczną percepcją rzeczywistości „niezwykłość” reporterskiego obrazowania jest bowiem materią stale ewoluującą,
a dzięki temu – ciekawą.

> 25 D. Gostyńska, op. cit., s. 20.

Abstract
Katarzyna Frukacz, A concept in a contemporary literary report
The author of this entry introduces contractual typology of literary concepts, indicating the visible tendency of Polish reporters to construct a text on the basis of unusual composition idea. She identifies a structural concept as a segmentation
of a statement, grading the tension of events and highlighting
the punch line embraced in the contents. The authoress breaks the stylistic concept into two subcategories – a strategy of
uncommonly formulated stratum of artistic means and the use
of stylization characteristic of holistic perception of a text. The
authoress associates the subject matter, discussed at selected
works of Mariusz Szczygieł and Wojciech Tochman, with the
problem of literariness of a report and with – regarded in contextual perspective – the poetry of baroque conception.
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NIE TYLKO BRESLAU
O współczesnej prozie z Dolnego Śląska (1989-2010)
Wojciech Browarny

Szkic o prozie regionalnej, obejmujący okres dwóch ostatnich dziesięcioleci, powinien być opowieścią jednocześnie historyczną, krytyczną i – ostrożnie – publicystyczną. Narracja
historii literatury zakłada ustalanie faktów minionych i opisywanie dzieł w porządku chronologicznym, rekonstruowanym
przez badacza. Celem narracji krytycznej, towarzyszącej tekstom lub zjawiskom literatury najnowszej, jest wprowadzanie
ich do kulturalnego obiegu, połączone z interpretacją i oceną.
Trzecią opowieść w tym szkicu nazywam publicystyczną, ponieważ pisząc o kulturze swojego miasta i regionu trudno zachować obiektywizm, oddzielić postawę badacza od sytuacji
uczestnika, rozgraniczyć historię i osobistą pamięć, określić
realne, miejscowe doświadczenie. Myślenie publicystycznie,
oczywiście, nie zwalnia z odpowiedzialności za słowo, ale pozwala się uwolnić od przymusu klasyfikacyjnej i terminologicznej gorliwości.
O prozie dolnośląskiej piszę zatem trochę w konwencji historycznej, niektóre utwory analizuję krytycznie, a inne czytam
z perspektywy lokalności jako mojej, najbliższej przestrzeni
kulturalnej. Czasem jednak nie trzymam się tych założeń. Nie
wszystko można opowiedzieć chronologicznie, dzielenie literatury na ambitną i popularną nie zawsze jest sensowne, a lokalność w dzisiejszym świecie jest doświadczeniem ulotnym.
Nie opisuję też całej prozy tutejszych autorów w ostatnim
dwudziestoleciu. Skromniej wyobrażam sobie, że mogę uporządkować ich teksty problemowo, skojarzyć je z innymi dziełami lub ideami, zaproponować lekturę powieści i opowiadań,
które uważam za najciekawsze.
Miejsce i czas
Mimo asekuracyjnych zastrzeżeń na wstępie, muszę przynajmniej w kilku zdaniach określić terytorialne odniesienie
regionalistycznego opisu literatury dolnośląskiej. Śląsk – nie-

którym zapewne kojarzy się tylko z klubem sportowym, innym
z okręgiem wojskowym lub górniczym, jeszcze inni pamiętają może wrocławskie kino o tej nazwie – geograficznie i historycznie jest obszarem w dorzeczu górnej i środkowej Odry,
rozciągającym się, oczywiście w przybliżeniu, między Świebodzinem a Bielskiem, Jelenią Górą a Miliczem. Największymi
częściami tego regionu w średniowieczu były księstwo śląskie
na zachodzie i księstwo opolskie na wschodzie, rozdzielone
tak zwaną przesieką śląską. To drugie, zwane później Górnym
Śląskiem, mogę w tym szkicu pominąć. Dzisiejsze województwo dolnośląskie obejmuje więc główną i najstarszą część Śląska z takimi miastami jak Wrocław, Legnica, Świdnica i Głogów,
ale także fragment Górnych Łużyc i Hrabstwo Kłodzkie, tereny
włączone do Śląska dopiero w czasach pruskich. Na wschodzie
granica między Śląskiem (zwanym później Dolnym) a Górnym
Śląskiem przebiega wzdłuż Ścinawy, Nysy Kłodzkiej i Stobrawy,
a zatem Namysłów, Brzeg, Grodków i Nysa są miastami dolnośląskimi. Historyczną granicę wschodnich Łużyc wyznaczają
Kwisa i Bóbr.
Lokalność, chociaż jest niemal odruchowym kryterium identyfikacji literatury regionalnej, trudno sprecyzować inaczej niż
przestrzennie. Topograficzne lub urzędowe granice, nawet najbardziej dokładne i jednoznaczne, nie stwarzają jednak lokalności w znaczeniu kulturalnym, a opisywanie literatury z uwagi
na strukturę terytorialną kraju jest poznawczo i aksjologicznie
podejrzane. Administracyjny podział naszego państwa nie respektuje w zasadzie granic regionów geograficznych lub historycznych, a kulturalnych tym bardziej, a jeżeli je uwzględnia – to negatywnie, zacierając raczej lokalne odmienności.
Nie przeceniałbym też regionalnej tożsamości społecznej. Cywilizacyjne czy obyczajowe różnice, które z niej wynikają, nie
dorównują tym, które dzielą przedsiębiorców i robotników, rodziny wielodzietne i zamożnych gejów, celebrytów i emerytów
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– by poprzestać na kilku gazetowych skojarzeniach – żyjących
w tym samym mieście. Nie polemizuję z terytorialnymi, obyczajowymi i socjologicznymi definicjami lokalności, ale kwestionuję ich znaczenie dla opisu współczesnych zjawisk i dzieł
kulturalnych. Autorzy należący do jednego środowiska literackiego, związanego instytucjonalnie lub towarzysko, mieszkają
często w odległych miejscach kraju, a pisarze z tej samej okolicy znacznie różnią się stopniem zainteresowania sprawami lokalnymi. Nie muszą się utożsamiać z żadną miejscową grupą
czy zbiorowością, nie muszą nawet uczestniczyć w życiu społecznym miasta czy regionu, niekoniecznie znają jego historię
i tradycyjne obyczaje, nie dostrzegają lub literacko nie wykorzystują jego kulturalnej swoistości.
Nie twierdzę, że lokalność jest pojęciem pustym lub nonsensownym. Socjologowie i kulturoznawcy zorientowani regionalistycznie opisują z powodzeniem miejscowe odrębności, ale zastosowanie ich narzędzi do interpretacji literatury niekoniecznie
się opłaca, ponieważ może trywializować teksty najbardziej abstrakcyjne i uniwersalne lub najbardziej osobiste, a przeceniać
utwory, które podlegają schematom myślenia zbiorowego i dokumentalnego. Aby tego uniknąć, lokalnością nazywam w tym
szkicu przestrzeń wyobrażoną, a nie rzeczywistą. Nie przypominanie dziejów, nie notowanie społecznych czy geograficznych
realiów Dolnego Śląska, lecz przetwarzanie ich w znaki kultury
utożsamiam z literacką czułością na tutejszość. Nie brakuje oczywiście tekstów, napisanych przez miejscowych autorów, które
z tak zdefiniowaną lokalnością mają niewiele wspólnego. Nie
pomijam ich z tego powodu w mojej relacji.
Niełatwo sprecyzować granice czasowe, które trzeba
uwzględnić pisząc o prozie współczesnej. Można operować
okresami historii politycznej, ale jej przebieg niekoniecznie
pokrywa się z dziejami samej literatury. Odrębność literacka
ostatniego dwudziestolecia także budzi wątpliwości. Transformacja społeczna, zapoczątkowana w 1989 roku lub nieco
wcześniej, dotyczyła przede wszystkim instytucji kultury, nie
stanowiła jednak oczywistego przełomu w samej literaturze
polskiej. Tendencje literackie początku lat dziewięćdziesiątych
narastały stopniowo przez dłuższy czas, przynajmniej od połowy wcześniejszej dekady, a w nowej sytuacji komunikacyjnej nabrały tylko społecznego znaczenia lub rozgłosu. Z perspektywy historii literatury rok 1989 jest zdarzeniem o randze
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dziejowej, które mocniej zaznaczyło się socjologicznie niż artystycznie. Skoro mam pisać o literackim, a nie politycznym urządzeniu świata, muszę tę granicę kilka razy przekroczyć.
Kroniki początku
Kronikami początku nazywam teksty, które przedstawiają
losy jednostki i zbiorowości w czasie przełomu, momentu krytycznego w dziejach i początku nowej epoki. Celem tych narracji jest rejestracja faktów, objaśnienie porządku i sensu historii, stworzenie lub potwierdzenie tożsamości prywatnej na tle
świadomości narodowej, a czasami także uprawomocnienie
(albo podważenie) egzystencjalnego lub politycznego status
quo. Opublikowane w dekadzie 1987-1997 kronikarskie zapiski: Marii Dąbrowskiej Dzienniki powojenne 1945-1949 (1997),
Joanny Konopińskiej Tamten wrocławski rok 1945-1946. Dziennik (1987) oraz We Wrocławiu jest mój dom. Dziennik z lat 1946-1948 (1991), czy Andrzeja Jochelsona Kronika Semipałatyńsk
– Wrocław (1997), stanowią nie tylko dokument wielkich przemian społecznych, ale także osobisty i wnikliwy portret wrocławskiego środowiska kulturalnego w okresie tużpowojennym. Dzienniki 1927-1969 Anny Kowalskiej, która była główną
postacią tego środowiska, ukazały się znacznie później, gdyż
dopiero w 2008 roku. Kowalska i Jochelson odegrali niebagatelną rolę w tworzeniu podstaw kultury polskiej we Wrocławiu
po 1945 roku, chociaż ich pisarski dorobek jest nieporównywalny. Najcenniejsze pod względem faktograficznym są dzienniki Konopińskiej, skoncentrowanej na życiu społeczności akademickiej, najbardziej przenikliwe filozoficznie i politycznie są
natomiast notatki Dąbrowskiej i Kowalskiej, zaledwie ułamkowo poświęcone sprawom lokalnym.
Narracje przywołanych autorów nie są neutralne światopoglądowo ani jednoznaczne w ocenie rzeczywistości społecznej. Nie są ucieczką od ideologii. Każda z nich jest osobistą dyskusją z powojennym porządkiem politycznym, ale także
zapisem doświadczenia prywatnego. Bohaterowie tych dzienników zmagają się z poczuciem obcości i wykorzenienia, które
towarzyszy nowym mieszkańcom Ziem Zachodnich. Od jego
pokonania zależy możliwość oswojenia najbliższego świata,
powtórnego zakorzenienia się w przestrzeni lokalnej. Obok
historii narodowej, która z ideologicznego nakazu zawłaszcza
przeszłość miasta i regionu, konkurencyjną narracją w tych

dziennikach jest historia rodziny i biografia, opowieści alternatywne w stosunku do zbyt jednoznacznych dziejów narodowych. Z pamięci dziennikowego „ja” lub innych postaci – na
przykład najbliższych krewnych lub autochtonów – wyłania
się Breslau nieznany polskim pionierom i osadnikom, miasto
sprzed fatalnego 1945 roku: nowoczesne i cywilizacyjnie zadbane. Kroniki początku są zatem też sygnałem kresu – dawnej epoki, kraju lub miasta, ustroju politycznego i społeczności.
Narracją końca – i kolejnego początku – w formie fabularnej jest również debiutancka powieść Piotra Siemiona. Akcja
Niskich Łąk (2000) rozpoczyna się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, okresie schyłkowym dla systemu komunistycznego,
gdy dotychczasowe reguły życia zbiorowego przestają obowiązywać, a nowe są niejasne lub niesprawdzone. Młodzi bohaterowie Siemiona, mówiąc potocznie, sprawdzają je na własnej
skórze. Zaburzenie ich egzystencji jest dodatkowo uzasadnione zmianą znajomej przestrzeni na obcą – prowincjonalnego
Wrocławia na Nowy Jork, gdzie polscy gastarbeiterzy przeżywają swoją „noc żywych trupów”. Siemion nie jest jednak naiwnym
apologetą małych ojczyzn. Wrocław w jego powieści jest odpychający, a co najmniej egzotyczny dla przybysza z innego świata.
Lokalność w Niskich Łąkach oznacza nie tyle terytorium lub społeczność, co raczej małą koleżeńską wspólnotę. Aksjologia powieści jest zogniskowana na takich wartościach podstawowych,
jak przyjaźń i autentyzm doświadczenia, które powinny przetrwać w czasach przemian, stając się podstawą urządzenia międzyludzkich relacji po przełomie politycznym. Kroniką nowego
początku można nazwać też powieść Wandy Witter Trzecia próba lotu (2004), fabularnie spinającą współczesność z doświadczeniami okresu pionierskiego i stanu wojennego.
Zarówno kroniki początku, jak i fabularne narracje przełomu są połączeniem krytycznej obserwacji świata z jego mitologizacją. Autorzy tych tekstów sporządzają, oczywiście, literackie
świadectwo czasu, lecz podtrzymują także niehistoryczny, uniwersalny sens egzystencji, który stwarza ich bohaterom możliwość zadomowienia się nawet w niesprzyjającej rzeczywistości.
Młodość, przyjaźń, przygoda
Drastyczność zdarzenia historycznego można stopniować
i mierzyć kryteriami politycznymi czy gospodarczymi, ale sposób jego przeżycia trudno ocenić inaczej niż subiektywnie. Nie

ma także pewności, gdzie w doświadczeniu jednostki przebiega granica między stricte racjonalnym stosunkiem do rzeczywistości a jej emocjonalnym odbiorem. To rozgraniczenie
zdarzenia i przeżycia jest tym bardziej wątpliwe na gruncie fikcyjności świata przedstawionego w prozie fabularnej. A jeżeli
rzeczywistość w niej wykreowana jest w dodatku przedmiotem percepcji naiwnej, dziecięcej, nawet najgorsze czasy mogą
zdawać się przyjemne i łaskawe. Na tym paradoksie opiera się
przecież literatura młodzieżowa i przygodowa, nierzadko odsyłająca czytelnika do trudnych momentów w dziejach, ale za
pośrednictwem świadomości człowieka młodego, który przeżywa świat jako serię przygód lub nowych przyjaźni.
„Tajemniczą powieścią o dojrzewaniu” zdobył rozgłos Tomek
Tryzna, mało znany wcześniej świdnicki pisarz i scenarzysta.
O jego Pannie Nikt (1994), która stała się wydarzeniem literackim połowy lat dziewięćdziesiątych, przychylnie pisał Czesław
Miłosz, a na ekran przeniósł ją Andrzej Wajda. Sukces zapewne zrozumiały w panującej wtedy atmosferze oczekiwania nowej polskiej prozy. Miłosz zaznaczył, że książka Tryzny powinna
zostać uzupełniona ostrzeżeniem „tylko dla dorosłych”. Może
i tak, ale nie brakuje w niej literackich schematów pochodzących z prozy młodzieżowej. Panna Nikt jest powieścią pensjonarską, gdyż przedstawia szkolne i towarzyskie życie kilku
nastoletnich dziewcząt, dojrzewających społecznie i emocjonalnie, ale pozbawioną pedagogicznej funkcji. Owszem, lektura Tryzny nasuwa sporo moralnych refleksji, które jednak
niewiele mają wspólnego z obyczajowo uładzonym i ocenzurowanym światem dawnej pensjonarki. Akcja powieści zamyka
się w późnych latach osiemdziesiątych, lecz pierwszoosobowa
narracja w czasie teraźniejszym, prowadzona z punktu widzenia prowincjonalnej nastolatki, Marysi Kawczak, nie ogarnia
politycznej sytuacji kraju, a mentalną czy gospodarczą kondycję polskiego społeczeństwa przedstawia w świetle rodzinnego awansu Kawczaków (przeprowadzki z Jawiszowa do Wałbrzycha). Jeżeli data ukończenia tekstu – wrzesień 1988 roku
– nie jest mistyfikacją, Panna Nikt jest ciekawą diagnozą zmian
w kulturze i etyce życia codziennego, które oczywiste stały się
znacznie później. Czytając powieść życzliwie, trzeba przyznać,
że pod względem filozoficznym Tryzna przekracza poznawczy horyzont prozy młodzieżowej czy przygodowej. Narracją o młodości w ostatniej dekadzie PRL-u, a raczej o pamięci
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sięgającej do doświadczeń lat osiemdziesiątych, jest powieść
Przemysława Jurka, Kochanowo i okolice (2010). Także w tej
opowieści na pierwszy plan wysuwają się prowincjonalne realia, a nie wielka historia polityczna.
Konwencji przygodowo-młodzieżowej nie przekraczają
Dzieci z Wilczego Kąta Wacława Grabkowskiego (2003) ani Przyjaciele z Breslau Adama Seredyńskiego (2009). Na korzyść tych
autorów przemawia nie literacka jakość ich prozy, lecz jej pojednawcze przesłanie. Grabkowski i Seredyński sprawnie wykorzystali kompozycję młodzieżowej powieści Marka Twaina,
której najważniejszymi atutami są przygodowa akcja i szczęśliwe zakończenie, konkretyzacja lokalnej przestrzeni, dostosowanie tematyki opisów do zainteresowań chłopięcego czytelnika, zwycięstwo dobra nad złem (Sawyer i Finn, o ile dobrze
pamiętam, pomagają zbiegłemu niewolnikowi). Na tym schemacie literackim obydwaj prozaicy zbudowali świat ideologicznie znaczący, nieobojętny polskiemu odbiorcy. W realiach
wojennego miasta lub niebawem po upadku Festung Breslau
zawiązuje się serdeczna przyjaźń, łącząca chłopców narodowości polskiej, niemieckiej, a nawet żydowskiej, którzy sobie
nawzajem pomagają. Od tej chwili wrogiem nie jest Niemiec,
Żyd czy Polak, lecz szowinista, najczęściej dorosły lub zindoktrynowane dziecko, obojętnie do której nacji należy. Alternatywą nacjonalizmu jest człowieczeństwo, zbudowane na wartościach humanistycznych, lub lokalność, zbliżająca do siebie
autochtonów i nowych tutejszych. Opracowanie literackie
tak rozumianego pojednania zaproponował Henryk Worcell
na początku lat sześćdziesiątych, nie przypuszczając pewnie,
że jego pomysł trafi nawet do prozy przygodowej.
Grabkowski i Seredyński opisują przeszłość jakby w teraźniejszości, ignorując problemy myślenia historycznego. Dramatycznie kończy się epoka i rozpoczyna kolejna, ale egzystencja
niedorosłych bohaterów ich prozy, odrealniona w micie młodości i przyjaźni, zachowuje sens ponadczasowy. Gdybym miał
określić modelowe cechy tej konwencji przedstawiania przeszłości, powołałbym się na opowiadanie Mirosława Spychalskiego pt. Niemcy, opublikowane w tomie Opowieść heroiczna
(1989) jeszcze w wydawnictwie podziemnym. Świadomość „ja”
w tekście Spychalskiego ogarnia najnowsze dzieje i polityczne
racje narodu, ale uwzględnia także wyjątkowość doświadczenia lokalnego – zbliżającego do siebie dawnych i nowych Bre-
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slauerów – a nad dyskursywnym opisywaniem rzeczywistości
dominuje jej przeżywanie w dziecięcej, mitologizującej świadomości.
Między teraz a dawniej
Tradycyjna powieść historyczna jest najczęściej interpretacją dzisiejszych problemów i zjawisk w kostiumie z przeszłości. Rapsodia świdnicka. Opowieść śląska z lat 1339-1404 (1955)
Władysława Jana Grabskiego, na przykład, jest próbą personalistycznego ujęcia człowieka średniowiecznego, a Gra w tarota
(1987) Jadwigi Żylińskiej opowiada m.in. o świetności Śląska
pod panowaniem Henryków, ale intelektualnie jest odbiciem
idei uniwersalizmu kultury europejskiej w regionalnej konkretyzacji. Gdy ukazywały się ich książki, personalizm przeciwstawiany marksizmowi i koncepcja jedności zachodniej cywilizacji
należały do kanonu inteligenckich dyskusji. Historyczne narracje Olgi Tokarczuk można czytać podobnie, odkrywając w nich
teraźniejszość przebraną. Opublikowana w 1995 roku E.E. jest
opowieścią o konflikcie myślenia spirytystycznego i naukowej
psychiatrii, a zarazem o filozoficznym przesileniu, kryzysie nowoczesności. Nawiązując do historycznej mody na mieszczańską parapsychologię z początku XX stulecia, Tokarczuk parafrazuje wątki New Age obecne w kulturze lat dziewięćdziesiątych.
Egzystencjalną dekadencją i technologicznymi prognozami
przełomu wieków zainteresował się także Tomasz Małyszek.
Kraina pozytywek (2001) jest sprawnie napisaną powieścią o tajemniczych powinowactwach świata ludzi i przyrody, ideologii
i metafizyki, kultury niemieckiej i polskiej w czasach belle époque. Z okresem międzywojennym powiązana jest fabuła Galicyjskości (2010) Łukasza Saturczaka, nieco przekornie korzystającego z poetyki prozy „małych ojczyzn”.
Najlepszą narracją Tokarczuk o tematyce lokalnej, zaledwie
po części historyczną, jest Dom dzienny, dom nocny (1999). Akcja powieści jest zlokalizowana w Hrabstwie Kłodzkim. Głównym problemem historycznego wątku Domu jest sama konwencja pisarstwa historycznego, nieuchronnie podległego
technikom literackim i uwikłanego w świadomość opowiadającego podmiotu. Z postacią mnicha Paschalisa, który spisuje żywot lokalnej świętej, związany jest też drugi problem
powieści: niejednoznaczna tożsamość płciowa. Gdyby czytać Dom dzienny, dom nocny publicystycznie, a niezwykle po-

pularna proza Tokarczuk sprowokowała nawet takie recenzje,
powieść wrocławskiej pisarki byłaby fabularyzacją kilku wiodących dyskursów społecznych ostatniej dekady XX wieku. Tożsamość lokalna i wielokulturowość obszarów pogranicznych,
ponowoczesne kłopoty z myśleniem historycznym i objaśnianiem przeszłości, zacieranie się wzorów identyfikacji płciowej –
to zagadnienia, nad którymi żywo dyskutowano w tym czasie.
Nie zatem oryginalność kwestii politycznych i obyczajowych,
ale zintegrowanie ich w formie powieściowej, a przede wszystkim powiązanie ich z historią miejsca akcji, decyduje o literackiej wartości Domu. Na zasadzie przenikania się przeszłości z teraźniejszością opiera się również fabuła Szerokiej wody
(2005) Jerzego Łukosza, skądinąd jednego z najwybitniejszych
polskich pisarzy średniego pokolenia, oraz powieściowych „bedekerów” Małgorzaty Lutowskiej, Dla siebie znalezioną ścieżką
(2005) i Powierzony klucz. Opowieść o niezwykłych losach protestantów na Dolnym Śląsku (2008). Motywu miłości autochtonki i migranta, nadużywanego ideologicznie w powojennej literaturze „ziem odzyskanych”, Lutowska użyła nie do polonizacji
lokalnej przeszłości, lecz do odzyskania – tym razem autentycznego, gdyż inspirowanego prywatnym doświadczeniem –
związanych z nią tradycji kulturalnych i religijnych. Luteranom
poświęcona jest również kryminalno-przygodowa powieść Jakuba Czarnika Pan Samochodzik i... Biblia Lutra (2010). Akcja tej
opowieści śledczej krzyżuje się z dziejami świdnickich protestantów w dobie kontrreformacji. Nie tylko Czarnik podjął się
kontynuowania młodzieżowej serii Zbigniewa Nienackiego.
Kilka popularnych powieści typu „Pan Samochodzik i...”, historycznie i topograficznie osadzonych w dolnośląskich realiach,
napisała Iga Karst.
Najlepszym przykładem problemowej prozy historycznej
jest pisarstwo Zbigniewa Kruszyńskiego. Obszarem jego literackich penetracji są dzieje najnowsze, obejmujące trzy ostatnie dekady XX wieku. Narracje Kruszyńskiego są powieściami
rozliczeniowymi, sięgają bowiem do czasów późnego komunizmu, które pisarz analizuje poprzez ówczesne sposoby myślenia i mówienia o rzeczywistości. Oczywiście, autor Ostatniego raportu (2009) prostodusznie nie mniema, że przeszłość jest
dostępna dzisiejszemu podmiotowi narracji historycznej czy
literackiej w stanie surowym, przeciwnie – celowo nie opisuje tego, co faktycznie było, lecz to doświadczenie, które prze-

chowane jest w języku epoki. Kruszyński, pisząc po swojemu
o działalności wrocławskiej opozycji i kolaboracji z systemem,
represjach politycznych lub traumie emigracji, bynajmniej nie
odrealnia tamtego świata. Gry z narracją i wysłowieniem, które
prowadzi na oczach czytelnika, nie pozwalają odbiorcy pozostawać na zewnątrz kreowanej rzeczywistości, ponieważ (rzetelna) lektura prozy Kruszyńskiego jest równoznaczna z intensywnym udziałem w powieściowej sytuacji komunikacyjnej.
Nie mam wątpliwości, że autor Szkiców historycznych (1996)
jest pisarzem rangi ponadregionalnej. Nie jest jednak oderwany od lokalnej tradycji literackiej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Międzygatunkowa, autotematyczna i lingwistyczna proza T. Różewicza, J. Łozińskiego lub J. Pluty stanowi model
narracyjny, który Kruszyński stosuje krytycznie, aby przedstawić rzeczywistość w tamtym czasie literacko nieprzedstawioną.
Historyczna proza nie jest, niestety, najmocniejszą stroną tutejszych pisarzy, piszę niestety, ponieważ dzieje Śląska
– zwłaszcza jego zachodniej części – są nadal w literaturze
polskiej nieobecne lub strywializowane. Nie licząc Kruszyńskiego, dolnośląska powieść o przeszłości nie dorównuje intelektualnie i literacko tradycji polskiej prozy historycznej z połowy minionego stulecia (Parnicki, Malewska, Terlecki). Nawet
autorzy powieści popularnych o tematyce dawnej pochodzą
spoza regionu – Czarna kolia Łukosza (opublikowana w 1992
pod pseud. Johann Keevus) pozostaje wyjątkiem. Terytorialne ograniczenia tego artykułu nie pozwalają mi pisać o fantasy
A. Sapkowskiego lub W. Jabłońskiego, ale korzystając z postulatywnych uprawnień krytyka zaznaczę tylko, że poza husytami i Witelonem jest jeszcze sporo historycznych postaci tudzież
lokalnych ciekawostek, które można wykorzystać w prozie, niekoniecznie trywialnej.
Kryminał i sensacja na pograniczu (państw i gatunków)
Powieść kryminalna i powieść sensacyjna to osobne gatunki. Nie każdy jednak pisarz trzyma się słownikowych klasyfikacji, a twórcy współczesnej prozy kryminalnej korzystają
często z obu konwencji jednocześnie. Niektórzy teoretycy gatunku posługują się konsekwentnie pojęciem powieści sensacyjno-kryminalnej, która ich zdaniem różni się zdecydowanie od klasycznej detective story. Nieprzypadkowo prowadzę
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w tym miejscu dywagacje terminologiczne. Najbardziej znany
wrocławski autor kryminałów, Marek Krajewski, pisze powieści fabularnie przyjazne czytelnikowi, ale genologicznie niejednoznaczne. Cykl książek o przygodach Eberharda Mocka,
policjanta z Breslau, od połowy lat dwutysięcznych wyznacza
literacki wzorzec, analizowany nie tylko przez literaturoznawców, lecz – zdaniem Roberta Ostaszewskiego – podejmowany także przez innych pisarzy, na przykład Pawła Jaszczuka czy
Konrada T. Lewandowskiego. Może zatem powieściom Krajewskiego warto przyjrzeć się dokładniej. Autor przygód Mocka
sięga, przede wszystkim, po tradycyjny detektywistyczny „trop
niedopowiedzianego”, który fabuła jego opowieści musi uzupełnić, doprowadzając policjanta i oczywiście czytelnika do
sprawcy (sprawców) mordu. Schemat śledztwa, nawet gdy jest
popisem konceptualnej inwencji pisarza, respektuje porządek
logicznego rozumowania. Kryminały Krajewskiego są ponadto zabarwione sensacyjnie. Bohaterowie jego powieści należą
do mrocznych sekt, służb specjalnych lub sekretnych i zbrodniczych towarzystw, które skupiają osoby z najwyższych sfer
społecznych. A zatem proza wrocławskiego autora przejmuje
z mieszczańskiej powieści społeczno-obyczajowej to, co w niej
najbardziej spektakularne i stereotypowe – obraz moralnej degeneracji elity politycznej lub majątkowej. Krajewski tworzy
fabuły z serii „nocne życie w złym mieście”, mógłby więc zlokalizować je gdziekolwiek, zachowując tylko zarys miejskiej
scenerii i kryminalną funkcję jej punktów znaczących (np. zaułków, piwnic, przedmieść). A jednak miejscem akcji jego powieści jest konkretnie i szczegółowo przedstawiony Wrocław,
a dokładniej Breslau w okresie międzywojennym z drobnymi
wyjątkami. To rozsmakowanie w detalu z przeszłości świadczy,
że wrocławski prozaik przyswoił sobie także konwencję literatury małych ojczyzn retro, spopularyzowaną w wersji „poniemieckiej” na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Nie twierdzę, że Krajewski jest nostalgikiem, ale jego
kreacja Breslau zdradza fascynację życiem społecznym i kulturą stolicy Śląska i nieprzeciętną znajomość jej historii.
Nieczęsto się zdarza, że fabuła kryminalna zostaje wyprowadzona poza rogatki dużego miasta. Ciekawym wyjątkiem
jest powieść Olgi Tokarczuk zatytułowana Prowadź swój pług
przez kości umarłych (2009). Zamiast w scenerii miejskiej akcja Prowadź swój pług... toczy się na sudeckiej prowincji, przed-
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stawionej jako przestrzeń magiczna i niesamowita, a trochę
jako obszar społecznie zdegradowany, cywilizacyjnie podupadły i opanowany przez nieformalne związki interesów lokalnych „osobistości”, a protagonistka tylko z daleka obserwuje światła „większych miast”: Lewina, Frankensteinu i Kłodzka.
Zamiast oficera śledczego lub genialnego detektywa amatora
w roli głównej obsadzona została samotna, emerytowana nauczycielka. Motta i cytaty umieszczone w tekście nie pochodzą
z klasycznej detective story ani „powieści z życia wielkomiejskiego”, lecz z listów, sentencji i wierszy Williama Blake’a. A gdyby
tych odstępstw od konwencji kryminalnej było jeszcze mało,
detektywistyczna narracja Tokarczuk jest spleciona z wątkami ekozoficznymi i astrologicznymi. Trochę socjologii i magicznego realizmu, samotny autochton i niepokorna kobieta,
doświadczenie pogranicza i lokalności z uniwersalnym przesłaniem – powinno starczyć do porozumienia z czytelnikiem.
Starcza, ale nie na długo. Tokarczuk podważa po kolei składniki tego porozumienia, demaskuje zawarte w nich idee, aż powieść zrazu przypominająca prozę środka zmienia się w pastisz.
Narracja detektywistyczna nie toleruje myślenia nielogicznego i zjawisk nadprzyrodzonych. Nie ma w niej miejsca na
wyjaśnienia ponadnaturalne, może poza intuicją czy proroczymi snami, a zamknięta kompozycja sprawia, że domysły muszą
się złożyć w prawdopodobne rozwiązanie. Tokarczuk nie lekceważy tych reguł, ostateczne wyjaśnienie serii morderstw spełnia kryteria realizmu i racjonalizmu. Czytelnikowi podsuwane
są jednak rozstrzygnięcia alternatywne, które proponuje główna bohaterka. Czy jej celem jest tylko zmylenie tropu, czy może
– jak powtarza za Blakiem – „wszystko, co możemy pomyśleć,
jest jakimś rodzajem prawdy”? To zdanie jest herezją w świecie
powieści śledczej, ponieważ jak przystało na typową narrację
modernistyczną, detective story podtrzymuje pojęcie prawdy
w sensie logicznym, stawiając tylko pytanie, czy i jak można ją
poznać. Konflikt między fantazjowaniem a myśleniem ścisłym
kryminał praktycznie rozstrzyga na korzyść tego drugiego, Prowadź swój pług – przeciwnie. Nicując intelektualny schemat gatunku, Tokarczuk odsłania zawarte w nim poznawcze pretensje
nowoczesnej literatury, a raczej jej popularnej postaci, nastawionej na porozumienie z każdym czytelnikiem, opierającej
się na kompozycji zamkniętej i celowej. Trzeba docenić ryzyko,

które podejmuje pisarka, ponieważ do tego rysopisu pasuje
zwłaszcza dobrze napisana, dająca się czytać z przyjemnością
powieść kryminalna.
Na skrzyżowaniu konwencji – kryminału, fantasy i erotyki,
opowieści sensacyjnej lub historycznej – można także umieścić prozę Romana Praszyńskiego, Andrzeja Ziemiańskiego, Remigiusza Spólnego, Eugeniusza Dębskiego, Krzysztofa Piskorskiego i Jacka Inglota. Czytając ich powieści, pełne literackich
fajerwerków, można jednak zatęsknić za ascetyczną fabułą tradycyjnej narracji detektywistycznej, stopniowaniem napięcia
w opowieści grozy, erotyką domysłów i skojarzeń mieszczańskiego realizmu. Nie odmawiam dzisiejszym pisarzom prawa
do fabulatorskiej swobody, ale oszczędnie i precyzyjnie dawkowana przyjemność (lektury) smakuje lepiej, a powieść popularna jest smaczna albo kiepska. Na dobrej drodze do osiągnięcia klasycznej równowagi gatunku jest Marta Mizuro, autorka
(razem z Robertem Ostaszewskim) Kogo kocham, kogo lubię
(2010). Nie można też przeoczyć Tajemnic ulicy Pańskiej (2010),
debiutu Wojciecha Korycińskiego. Fabułę tej powieści, osadzoną w mieszczańskich realiach Świdnicy końca XIX wieku, Koryciński nasycił dekadencką duchowością rodzącego się modernizmu.
Marek Krajewski, szczerze mówiąc, nie zachwyca mnie, lecz
w tej konkurencji na razie jest najlepszy, a uzupełnienie lokalnej listy autorów kryminalnych o nazwiska prawie zapomniane, przykładowo Zbigniewa Kubikowskiego (ps. Jacek
Joachim) i Bogdana Daleszaka, którzy publikowali prozę kryminalną w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, nie zmienia mojego rankingu.

Najwyraźniejszym nurtem tej różnorodnej prozy jest podróżopisanie. Szczygieł rozsmakował się w sprawach czeskich,
Morawiecki i Wilk starają się pojąć rosyjską „głubinkę”, a codzienność mieszkańców Islandii fabularnie przedstawił Hubert Klimko-Dobrzaniecki w Domu Róży. Krýsuvíku (2006). Gdybym dodał jeszcze powieść Schwedenkräuter Z. Kruszyńskiego
(1995), Biegunów O. Tokarczuk (2007), niektóre opowiadania
M. Witkowskiego, Przebierz się za Niemkę Jolanty Wiechy (2007)
lub Obrazki z Czech Jolanty Piątek (2010), mógłbym pomieszać
nie tylko gatunki prozy, ale także nieumyślnie zakwestionować różnice problemowe i artystyczne tych utworów. Narracje
o rzeczywistości innej niż polska, które pod względem literackim mają niewiele wspólnego, łączy idea spotkania z obcością,
dającą miarodajne, chociaż zaskakujące pojęcie o tym, co uważamy za normalne i swojskie – odpowiedzialnie mogę powiedzieć tyle.
Czy literatura pomaga rozpoznać inność, zrozumieć naszość? Nawet znakomitym pisarzom to nie zawsze się udaje.
Heterotopia – gra wymyślona przez Tokarczuk – oznacza miejsce, niekoniecznie położone gdzie indziej, ale „inne niż to, które
znamy”. Autorka szkicu Jak wymyślić Heterotopię. Gra towarzyska („Krytyka Polityczna” 2009/19) nie pyta, czy w informacyjnej, globalnej wiosce są jeszcze takie miejsca, lecz czy nadal
chcemy i potrafimy je sobie wyobrażać, tworzyć światy nieoczywiste a sensowne. Gotowe dzieła, niestety, często rozmijają się z literackim pomysłem. Świat w mitograficznych powieściach Olgi Tokarczuk, Prawieku i innych czasach (1996) oraz
Annie In w grobowcach świata (2006), jest jednak kompromisem między heterotopią a sensem już czytelnikowi znanym.

Świat inaczej
Skoro już mowa o pograniczach prozy, nie można zapominać o eseistach i reportażystach pochodzących z regionu. Narracje Mariusza Szczygła i Mariusza Wilka są gatunkowo zbliżone do eseju lub diariusza, a ich autorzy tworzą opowieści raczej
intelektualne niż dziennikarskie, natomiast Jacek Antczak i Jędrzej Morawiecki, zajmujący się przede wszystkim społecznymi problemami, nastawieni są reportersko. Na liście uznanych
eseistów o zainteresowaniach historycznych poczesne miejsca
należą się Andrzejowi Zawadzie i Romualdowi Łuczyńskiemu,
opisującym przeszłość lokalnej kultury, sztuki i obyczajowości.

Realizm z problemami
Niektóre opowiadania i powieści Olgi Tokarczuk, Jerzego
Łukosza, Krzysztofa Rudowskiego, Zbigniewa Kruszyńskiego,
Karola Maliszewskiego, Jacka Bieruta, Michała Witkowskiego
i Joanny Bator można czytać jako realistyczną prozę o tematyce społecznej, politycznej, obyczajowej lub egzystencjalnej.
Gdy mówię „realizm”, mam na myśli nie tylko fabularne czy psychologiczne prawdopodobieństwo tekstu, lecz także poznawczy stosunek pisarza do rzeczywistości, literacką interpretację
problemów zbiorowych lub doświadczeń jednostki. Nie trzymam się mimetycznej definicji realizmu, przeciwnie – za naj-
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bardziej realistyczne uważam narracje, które nie przedstawiają
świata po prostu, lecz są ciekawą propozycją jego rozumienia.
Nie stwierdzam też sprzeczności między realizmem powieści
lub opowiadań a ich estetyczną lekturą. Czytelnik tekstowej
rzeczywistości może uzmysłowić sobie jej artystyczne przetworzenie, zauważyć w prozie literaturę, gdy dostrzeże związek, oczywiście niebanalny, między światem doświadczanym
a jego narracyjnym modelem. Realizmem w tym znaczeniu
nie jest literatura przedstawieniowa, realizm w pojęciu potocznym, lecz tylko proza, która rozpoznawalne przedstawienia
rzeczywistości denaturalizuje lub wykorzystuje subwersywnie.
Nie każdy z omawianych w tym miejscu tekstów jest prozą artystycznie znakomitą, każdy natomiast jest przykładem
opanowania prozatorskiego warsztatu. Kompozycyjnie i fabularnie udana jest Piaskowa Góra (2009), druga powieść Joanny Bator. Skrupulatny historyk literatury powinien przypomnieć, że to trzecia po 1945 roku – nie licząc epizodycznego
wątku Panny Nikt – epicka opowieść o wałbrzyskich górnikach.
Najpierw była socrealistyczna trylogia Niny Rydzewskiej Ludzie z węgla, opublikowana w latach 1950-53, następnie Victoria Gustawa Morcinka z 1959 roku. Środowisko robotnicze
jest wdzięcznym tematem dla prozaika o aspiracjach społecznych i zacięciu dokumentalnym, niestety, nadużytym propagandowo w latach międzywojennych i okresie stalinowskim.
Bator znakomicie wywiązuje się z realistycznych zobowiązań
gatunku, unikając topornej ideologii, a opisy górniczego folkloru należą do najlepszych w powieści. Piaskowa Góra jest poza
tym diagnozą, politycznie raczej wyważoną, powojennych stereotypów narodowych, socjalnych i obyczajowych, rozpisanych fabularnie na kilkupokoleniową sagę rodzinną. Bator nie
podważa dyskursywnie oficjalnej narracji polskiej historii drugiej połowy XX wieku, lecz dopisuje do niej opowieści, które
komplikują obraz życia w tamtym czasie. Autorka nie proponuje antagonistycznego ujęcia przeszłości, uzupełniając raczej
zawartość pamięci zbiorowej o doświadczenia drugoplanowe,
prozaiczne. Fabularną kontynuacją Piaskowej Góry jest powieść
Chmurdalia (2010), prezentująca losy protagonistki, Dominiki
Chmury, na szerszym europejskim i światowym tle.
W okolicach Wałbrzycha zlokalizowana jest także akcja kilku
opowieści Karola Maliszewskiego, chociaż tylko Sajgon (2009)
jest prozą środowiskową, a konkretnie – szkolną. W porówna-
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niu do innych szkolnych powieści z regionu, takich jak Zawsze
jakieś jutro Janiny Wieczerskiej (1965), Do widzenia, wiosno Elżbiety Krzemińskiej (2004) czy przywoływanej już kilkukrotnie
Panny Nikt, narracje Maliszewskiego są epizodyczne i pretekstowe, metaliterackie i eseistyczne, a dodatkowo Sajgon jest fabułą zdecydowanie upolitycznioną. Spór o patrona szkoły w Nowej
Rudzie, ekskomunikowanego niemieckiego teologa, można bowiem odczytać jako dyskusję z polityką historyczną i religijnym
obskurantyzmem pierwszej dekady XXI wieku. Kondycję polskiej szkoły pod kuratelą Giertycha trudno odnosić do represji
epoki Apuchtina, niemniej spreparowana przez Maliszewskiego
atmosfera prowincjonalnej instytucji dydaktycznej jest nasycona ideologią i oportunizmem niemal jak gimnazjum w Klerykowie. Na tym koniec historycznoliterackich porównań. Sajgon jest
narracją rozłożoną na głosy kilku postaci, które nie tworzą jednoznacznej, integralnej rzeczywistości przedstawionej. Szkolnopolityczna powieść Maliszewskiego jest raczej lekcją problemów
opowiadania o grupie ludzi niż rządzenia nimi.
Opowiadania i powieści Michała Witkowskiego można zaliczyć do prozy obyczajowej lub egzystencjalnej, a przy odrobinie
krytycznego tupetu, nawet środowiskowej. Copyright (2001) jest
przewrotną mitologizacją dzieciństwa, Lubiewo (2005) przedstawia wrocławskich homoseksualistów starej daty, Fototapeta
(2006) opowiada o mentalności przedmieścia i pamięci po socjalizmie, przefiltrowanej przez kulturę masową, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej (2007) jest szyderczą historią
polskich dorobkiewiczów, a Margot (2009) powiastką z życia tirowców i celebrytów. Mam oczywiście świadomość, że twórczość Witkowskiego opisuję zbyt obcesowo, ale – przypominam
– zezwoliłem sobie na kontrolowaną publicystyczność. Dopowiem więc zaraz, że pisarz nie poprzestaje na przedstawianiu
modnych i barwnych środowisk, ponieważ jego proza jest pasjonującym starciem dyskursów społecznych, którymi nasycona jest polska przestrzeń publiczna. Szukając w pisarstwie Witkowskiego realizmu, można dojść do wniosku, że autentyczną
i zapewne jedyną realnością w życiu jego bohaterów jest socjolekt, który zawładnął ich potrzebami i wyobraźnią. Autor Lubiewa jawnie sięga po tradycję literatury homoerotycznej, którą reprezentują cytowani w jego prozie Tadeusz Breza i Miron
Białoszewski. Niewyrażalność homoerotycznego doświadczenia w ich narracjach, czy raczej jego artystyczne przetworzenie

w kryptotekst, zderza się w powieści Witkowskiego z nieopanowaną gadatliwością dzisiejszych ciot i emancypacyjną otwartością „gejów z klasy średniej”, a miarą demokratyzacji społeczeństwa pozostaje nadal dostępność do słowa publicznego,
którego oszczędnie udziela się obcym lub innym. Krytyczny potencjał narracji homoerotycznej zauważył też Michał Zygmunt,
autor powieści politycznych New Romantic (2007) i Lata walk
ulicznych (2010). Miłosne przypadki i dialogi protagonistów jego
prozy sprawiają, że ich martyrologiczno-patriotyczna tożsamość
okazuje się przegadanym pustosłowiem. A jeżeli ich, to i nasza.
Niepospolitość kompozycyjną i realizm udało się pogodzić
autorowi powieści PiT (2007). Między fabułą sensacyjną a obyczajową Jacek Bierut umieścił narrację o egzystencjalnych problemach dojrzałego mężczyzny – zwyczajnego (prawie) faceta
w wieku średnim – albo odwrotnie: fabularne tropy podporządkował narracyjnej grze z odbiorcą, której stawką jest zgłębienie psychologii głównych postaci, lecz również zrozumienie sensu powieści, czyli związku narracji i stworzonego w niej
świata. Tekst między okładkami książki Bieruta jest powieścią
realistyczną, ale jest też sprawdzianem jej możliwości, eksperymentem z fabularnymi przyzwyczajeniami czytelnika i jego
koncentracją na lekturze. Złożenie powieściowej rzeczywistości w całość, chociaż sprawia satysfakcję, nie rozwiązuje problemu tej narracji. Czytelnik po wszystkim zostaje z niczym,
ot, misterną plecionką scenek, prawie niczym, zostaje przecież
z myślą, że świat przeżywany jest serią epizodów – erotycznych
w najlepszym, a kryminalnych w najgorszym razie – którą można opowiadać, tasować w nieskończoność, ale która niczego
nie wyjaśnia, niczego w życiu nie usprawiedliwia.
Niemal każdy z autorów, których nazwiska wymieniłem,
opublikował też utwory uniwersalne, pozbawione geograficznego lub społecznego umiejscowienia, oraz takie, które fabularnie są zlokalizowane poza naszym regionem. Literackie
odwzorowanie lokalnego otoczenia lub doświadczenia nie
przesądza o realizmie ich prozy, niczego nie gwarantuje. Klasyczny realizm zakładał typowość i prawdopodobieństwo prezentowanego świata, a nie odniesienie do pozatekstowej, konkretnej rzeczywistości. To dopiero warunek konieczny realizmu
z problemami. Na pewno spełniają go opublikowane w ostatnich latach powieści Mirosława Olędzkiego, Jarosława Kolasińskiego, Olgi Jaworskiej czy Andrzeja Krajewskiego. Kruszyń-

ski, Bierut i Łukosz podnoszą poprzeczkę o stopień wyżej. Gdy
związek między światem opowiedzianym w ich prozie a realnym, przeżywanym przez czytelnika jest w tekście podstawowym problemem, problemem – podkreślam – poznawczym
lub artystycznym, dopiero wówczas można mówić o spełnieniu warunku wystarczającego.
Mówiąc prozą
Na zakończenie dodam, podobnie jak nauczyciel pewnego mieszczanina, że poza wierszem mówimy prozą. Mówimy?
My? Kolejnych wątpliwości proponuję szukać w prozie Tadeusza Różewicza, Jerzego Łukosza, Lidii Amejko, Adama Poprawy i Agnieszki Kłos. Narracyjny dorobek Różewicza powiększył
się ostatnio o parodystyczny tom Kup kota w worku (2008) i Margines, ale... (2010), złożony z felietonów, listów i warsztatowych
notatek; Łukosz wydał Lenorę (2004), groteskową wersję romantycznego mitu; Amejko pozostaje autorką dwóch zbiorów prozy konceptualno-metafizycznej, Głośnie historie (2003) i Żywoty świętych osiedlowych (2007); natomiast Poprawa ogłosił tom
małych narracji, Walce wolne, walce szybkie (2009). O prozie Różewicza, Łukosza i Amejko pisałem gdzie indziej, ostatnie zdania
tego szkicu poświęcę zatem prozatorskim debiutantom. Niefabularne, autobiograficzne i metajęzykowe „walce” Adama Poprawy są ironiczną konfrontacją zwyczajnej egzystencji z namysłem
nad stanem kultury i języka. Może jego „walc” stanie się quasigatunkiem ponowoczesnej prozy? Całkowity koszt wszystkiego
Agnieszki Kłos, najmłodszej w tym gronie pisarzy, to zbiór nowelek w poetyce groteski i snu, podważających schematy potocznego mniemania na temat polskości, seksualności czy historii. Narracje tych autorów, przecież niepodobne do siebie, mają
przynajmniej jedną cechę wspólną. Mimo różnic ideowych i stylistycznych, chyba wszystkie są sprawdzianem dzisiejszej polszczyzny, komunikacyjnych pojęć i sytuacji, politycznego lub filozoficznego słownika, którym mówimy publicznie i prywatnie.
Mówimy? My? Najważniejsze dla pojedynczego człowieka symbole, wspomnienia i uczucia – przekazywane w mowie zbiorowej – zbyt łatwo przyjmują formy pluralis i generalis. Czytając
różne teksty po polsku, podejrzewam, że literacka proza, oczywiście nie każda, jest dzisiaj jedynym miejscem, gdzie mowa niewiązana odzyskuje liczbę pojedynczą, a spowszedniałe znaczenia stają się osobiste i konkretne.
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CZYTANIE POJEDYŃCZE I ZBIOROWE
Karol Maliszewski

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych doszło do wydarzeń, które wytrąciły mnie z orbity lokalnego, klubowego życia literackiego i rzuciły w stronę ogólnopolskiego.
Od tego momentu kwestia czytania pojedynczego, prywatnego nakładającego się na czytanie pokoleniowe czy zbiorowe stała się dla mnie kwestią palącą. Jednak koniecznie muszę zacząć od dygresji. My, dwudziestolatkowie dojrzewający
do debiutu w latach osiemdziesiątych, na różne sposoby szukaliśmy swojej drogi. Byli tacy, którzy bez obrzydzenia debiutowali w pierwszym obiegu. Oczywiście, zdarzały się również
heroiczne debiuty w drugim. Uważa się powszechnie, że specyficzną wylęgarnią talentów tego pokolenia był obieg trzeci,
który kojarzyć można z nieobliczalną i wolną ekspresją ujawnianą w rozmaitych gazetkach wydawanych własnym sumptem, w tak zwanych art-zinach. Debiutować z boku, gdzieś
poza oficjalnym układami – to było zawołanie bliskie mi i kolegom. Nie chciałbym mnożyć bytów bez potrzeby, lecz wyraźnie widzę coś w rodzaju czwartego obiegu – Polskę klubów
i kół literackich różnej maści (Łobez, Kłodzko, Cieszyn, Zduńska
Wola, Pabianice, Grudziądz itd.). O sobie i niektórych rówieśnikach mógłbym napisać drobny szkic pt. My z czwartego obiegu.
Nieprawdą jest, że taki ruch ma wymiar tylko amatorski, że nie
ocierają się oń ludzie nadający potem ton w literaturze i wyznaczający dalsze kierunki jej rozwoju.
W Kłodzku lat osiemdziesiątych działo się dużo. Pamiętam
wieczory autorskie, dyskusje, wystawy, imprezy, pamiętam debiutanckie tomiki Krzyśka Śliwki, Mirka Drabczyka, Adama Poprawy i innych; niewiele brakowało, żeby krążący po klubie
maszynopis tomu Jacka Podsiadły ujrzał światło dzienne. Podsumowująca kłodzki ferment artystyczny lat osiemdziesiątych
antologia Chwila przed wierszem zebrała wszystkie rozproszone głosy. Na wstępie umieszczono wiersz żywej legendy tego
środowiska, świetnej, młodo zmarłej poetki, Anny Zelenay. Na-

stępnym w kolejności był mój wiersz U nas poezji nie prowadzą.
Śliwka w swoim krótkim liryku mówił, że „Prawda jest// tylko
my chowamy się po bramach”, a Podsiadło oświadczał: „Co wieczór/ kryjąc twarz/ pod kapturem lingwistyki/ układałem twą
główkę/ na wolnym lub sylabotonicznym pniaku”. Najważniejsza stała się dla mnie przedmowa do tej antologii, autorstwa
poety i filozofa z Międzygórza pod Śnieżnikiem, Michała Fostowicza. Nadała ona ton moim własnym poszukiwaniom, bo
obok pisania wierszy zaczęło mnie wtedy pasjonować rozmyślanie o wierszu – w jaki sposób jest i w jaki sposób go nie ma,
biorąc pod uwagę jego ulotność i niestałość. I dalsze pytania...
Jak go czytam ja sam, jak staje się dla mnie, a jak istnieje dla
innych? I czy w ogóle jest szansa na porozumienie w sprawie
specyfiki bycia i odbioru wiersza? Pisał Fostowicz:
Szczególne napięcie towarzyszące powstawaniu wiersza
rozciąga się na jego otoczenie, na białą kartkę, na dykcję
recytatora, strony tomików. „Poeta wypowiada świętość”
– mówi filozof. Czym jednak jest ta świętość wypowiadana powoli i jakby z nadmierną powagą, zapisywana w krótkich, przeważnie, linijkach? Może jest całkiem zwyczajna?
Czym jest chwila poprzedzająca słowo? Odpowiedzi mogą
być różne, ale żadna nie będzie jasna. W poszukiwaniu języka poza wiedzą i świadomością przedmiotowego świata
nieuchronnie traci się pewność. Czekając na słowo, nie możemy wiedzieć, jakie ono będzie. Stan poetycki to porzucenie łatwych określeń, upatrzonego sensu i obrazu świata,
to wypowiadanie jakby w ciemno, mówienie i zapytywanie
jednocześnie, zapytywanie, ale kogóż jak nie samego siebie,
własnego echa: czy możliwe jest właśnie to słowo?
Gdy wybrzmiewały te słowa Michała Fostowicza, ja wysyłałem wiersze do różnych redakcji i na poetyckie konkursy, wciąż
głodny samodoskonalenia się i pogłębiania samoświadomości.
W tych ramach mieścił się również lokalny gest twórczy pole-
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gający na założeniu przy bibliotece Noworudzkiego Klubu Literackiego „Ogma”, gdzie co tydzień odbywało się czytanie
pojedyncze i zbiorowe, gdzie dojrzewałem razem z młodymi
ludźmi z różnych szkół. Najbardziej aktywni pochodzili z Technikum Górniczego. Zdarzało się nieraz, że przypominałem im
dalsze słowa Fostowicza z przywoływanej antologii:
Uniknąłem trudności, pozwalając tekstom, by nieskrępowane wybrały się same i ustaliły swoje sąsiedztwa. Wiersz
wybierający się sam pochodzi z naturalnego obszaru poetyckiej czujności. Dokonuje się, można by rzec, „przed
wierszem”, który się w nim zawiązuje. Jest więc ta antologia poszukiwaniem samoświadomości w poezji. I możemy
powiedzieć, że taka właśnie przejrzysta introspekcja to największa powaga, na jaką możemy się zdobyć w swoim rozproszonym istnieniu, w swoim rozrzedzonym i niejasnym
czasie. To ta chwila. Wprawdzie sytuacja nie jest jeszcze idealna, ale w taki sposób krąg kłodzki aspiruje do rangi poetyckiego Stanu.
Wymyślone przez nas Spotkania Zaprzyjaźnionych Poetów
Dolnośląskich przeistoczyły się w Noworudzkie Spotkania
z Poezją. Któregoś roku pojawili się na nich debiutanci z Poznania, Mariusz Grzebalski i Dariusz Sośnicki. To im zawdzięczam
kontakt z ogólnopolskim życiem literackim, a potem udział
w pokoleniowym czytaniu pojedynczym i zbiorowym. A było
to tak. Cytuję fragment książki Po debiucie:
Pytasz o moment, w którym ta historia zaczyna mnie obchodzić, gdy wydobywam się z lokalnego światka literackich klubów na szersze wody i z „Radarowej” nieokreśloności idę w stronę czegoś bardziej zdecydowanego. Idę? O,
nie. Raczej coś mnie popycha, porusza moimi nogami, niesie. Jestem niesiony. W życiu literackim ta nasza przygodność, to łobuzerskie dmuchanie sprzecznych wiatrów na
stateczek losu, jest najbardziej widoczne. Możesz spodziewać się wszystkiego. Przede wszystkim szykuj się na zapomnienie, wykluczenie, opuszczenie. Każdy inny wariant
przyjmuj z niedowierzaniem.
Nawet nie pamiętam, jak nawiązuje się intensywny kontakt
z ludźmi o dziesięć lat młodszymi, sprawniejszymi organizacyjnie, bardziej przebojowymi, a przede wszystkim wiedzącymi, czego chcą od literatury i swych niewątpliwych talentów. Pierwsze listy z i do Poznania. Rozpoznawanie wspólnej
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przestrzeni znaczeń, w której Babiński, Jaskuła, Wojaczek,
Świetlicki, Berryman, Różewicz. „Już Jest Jutro” otwiera swoje łamy dla trzydziestotrzylatka z zadupia. Jak wielu z mojego pokolenia debiutuję ponownie, w innej już skali, w innej
rzeczywistości, z poczuciem przyspieszonego oddechu historii literatury, debiutuję z młodszymi. Zaproszenie do antologii 11 potwierdza ten fakt i nagle z rozdziawioną gębą
staję obok Mariusza Grzebalskiego, Dariusza Sośnickiego,
Piotra Kępińskiego, Szymona Kantorskiego, Jewhena Michnowskiego i jeszcze innych. Potem czytam tekst Piotra Śliwińskiego, poważny, głęboki, opublikowaną w „Arkuszu” recenzję z tej antologii, i zaczynam coś rozumieć z przemiany.
Jest rok 1993.

Trawię słowa Śliwińskiego „teraz zacząć pisać wiersze to po
prostu tak, jakby zasiąść w oślej ławce, którą społeczeństwo rezerwuje dla nieprzystosowanych nieudaczników” i zaczynam
współpracę z „Nowym Nurtem” jako krytyk, czyli nieudacznik
piszący o innych nieudacznikach. Wtedy tak naprawdę zaczynam rozumieć, czym jest pisanie o wierszach i tomikach, jaki to
rodzaj mediacji między własnym mniemaniem i przeczuciem
a oczekiwaniami redakcji. Moje czytanie osobiste staje w obliczu oceny przyjmujących efekty tego czytania do druku. Porozumienie wydaje się zupełne. Mam wolną rękę. Grzebalski i Sośnicki niczego mi nie narzucają. Czuję jednak, że coś jest nie
tak, gdy piszę krytycznie o Tkaczyszynie-Dyckim. Padają zdania typu „bo to, co w tych wierszach jest tak swoiste i własne,
a słabo komunikujące się ze mną, inaczej przeżywającym, po
bliższym przyjrzeniu się, traci na ważności, wielkości, świeżości. Zagadane, zaślinione, głęboko zagrzebane w drażniącej
manierze”. Czytanie zbiorowe tych wierszy jest jednak inne,
pochwalne, wręcz entuzjastyczne. Autor staje się idolem tego
pokolenia, ulubieńcem krytyków różnych generacji. Redakcja
szybko prostuje mój błąd celnym i pochwalnym tekstem Tomasza Majerana, tym samym mówiąc „nasz krąg, nasze pokolenie jest zachwycone tymi wierszami, głos Maliszewskiego to
jakiś wypadek przy pracy”. Oczywiście i ja dojrzewam do tych
wierszy, zaczynam je doceniać, a może nawet lubić. Potrzeba
mi kilku lat, by ujrzeć urodę, niesamowitość, głębię tego świata. Jednak po tej przygodzie bardziej ważę słowa, waham się,
negocjuję w myślach stanowisko impulsywnie kreowane przez
własną intuicję z hipotetycznymi poglądami redakcji, czyli po-

kolenia. Sygnalizuję tutaj zjawisko samotności czytającego:
jego czytanie może pozostać w domu, w szufladzie, a może
zderzyć się z czytaniem innych, z czytaniem zbiorowym. Może
nagle paść pytanie, dlaczego to ci się podoba, a tamto właściwie nie. To samo pytanie można zresztą zadać tak zwanej opinii publicznej, głosowi pokolenia – dlaczego to podoba się
wam tak bardzo, a pozostajecie głusi na inne, wcale nie gorsze,
propozycje?
Trudno nieraz o szlachetne i czyste wybronienie własnego stanowiska. Szczególnie gdy czytający poeta zaczyna być
podejrzewany o sympatię, koleżeństwo i znajomość z omawianymi przez siebie poetami. Bardzo trudno jest patrzeć komuś w twarz i mówić źle o jego wierszach, o regresie, o tym,
że w najnowszym tomiku w pewien sposób powinęła mu się
noga. Bardzo trudno przyjmuje się krytykę ze strony innych.
A więc hasło „czytanie pojedyncze i zbiorowe” może być także synonimem ogólnej niezręczności, szczególnego napięcia
towarzyszącego świadomemu istnieniu pośród grup i grupek
piszących, czytających, komentujących się nawzajem. Jakże
trudno tu o zachowanie niezależności. Zwróćmy uwagę, na jakie naciski jesteśmy narażeni. One mogą być w większości urojone, one mogą wynikać z przewrażliwienia, lecz jednak są, wytrącają pióro z ręki.
Czytanie pojedyncze i zbiorowe może w pewnym stopniu
dotyczyć zagadnienia wiążącego się z rozdrobnieniem środowiska literackiego i pilnowaniem własnych interesów przez
poszczególne grupy. Krytyk musi tak czytać, by nie narazić się
jakiejś grupce, która ma swojego krytyka uprawiającego czytanie pojedyncze, powiedzmy „autarkiczne”, i wmawiającego grupie, że jest to czytanie zbiorowe o ogólnopolskiej wartości. Ależ oczywiście, że nikt z nas wcale nie musi czytać tak,
by się komukolwiek nie narazić, jeśli ma dość siły i charakteru, by ustanowić własne kryteria i hierarchie. Te własne kryteria i hierarchie nieraz zapewne stają w poprzek pewnym
oczekiwaniom, niejednokrotnie powodując grymas niechęci
u tych czy tamtych. Niewskazane jest podobanie się wszystkim
i prawdę mówiąc, właściwie niemożliwe. Zawsze któryś z kręgów poczuje się niedoceniony, a jakaś z literackich Rodzin obrazi się nie na żarty. Postronny obserwator zaczyna gubić się
w plątaninie domysłów, spod jakiego znaku, spod jakiej chorągwi jest dany twórca, jaką Rodzinę reprezentuje. I zazwyczaj

wszystko, czyli książka i jej osłona (przyjęcie, promocja, kolportaż) zostają w Rodzinie, która organizuje w miarę życzliwą recenzję u zaprzyjaźnionego krytyka i tak dalej. Reszty to raczej
nie obchodzi, sili się na uprzejmą obojętność, a jeżeli wcześniej
jakiś odłam owej Reszty podpisał z Rodziną pakt o nieagresji,
to książka i jej autor będą zostawieni w tym kręgu w zupełnym
spokoju wręcz dożywotnio. Aż do pojawienia się „młodego
gniewnego” bez zobowiązań i poza układami.
Z oficjalnymi, grupowymi i środowiskowymi sympatiamiantypatiami krzyżują się indywidualne rozpoznania towarzyskie, zresztą niekiedy stające w konflikcie z ustaleniami danej
Rodziny. Przyjaźń jest rzeczą piękną i bezinteresowną niezależnie od tego, czy jest to przyjaźń literacka, czy zwykła. Życzyłbym wszystkim prawdziwej przyjaźni, a taka w małym
stopniu zależy od tego, czy przyjaciel uzyskał ode mnie wymuszone sytuacją pochwały, czy też cierpkie uwagi trafiające
w istotę rzeczy. Moi najlepsi przyjaciele literaci nienawidzą fałszu i po prostu nigdy nie wybaczyliby mi mizdrzenia. W większości przypadków przyjaźń potęguje siłę interpretacji, tworzy klimat większego zainteresowania dla tekstu, zmusza mnie
do wysiłku, do zaskoczenia czymś przyjaciela, do szukania nowych sposobów egzegezy. Postępowałem tak od pierwszej
chwili, czego dowodem moja najwcześniejsza recenzja z tomiku przyjaciela, towarzysza z tej samej falangi wałbrzysko-sudeckiej (odnogi kłodzkiej), Krzysztofa Śliwki, odebrana przez
niektórych jako paszkwil, zaś przez samego zainteresowanego
z przekonaniem, że odkryłem coś, z czego sam nie zdawał sobie sprawy. Nadal jesteśmy przyjaciółmi. Zdarzały mi się również scysje z rzekomymi przyjaciółmi, którzy liczyli na mój entuzjazm, zasypywali gradem przypochlebnych listów, usiłowali
stawiać wódkę (za którą nie przepadam), a tymczasem spotykało ich rozczarowanie w postaci rzeczowej recenzji nieuwiedzionego krytyka.
Uczestniczenie w życiu literackim przynosi dużo dobrego,
wnosi sporo, jeżeli chodzi o rozumienie mechanizmów, pozwala dostrzec indywidualność twórczą w jakichś grupowych ramach, w społeczności wytwórców słowa. Obserwować, jak się
razem bawią i złoszczą, kochają i nienawidzą, dogadują i antagonizują, to doprawdy bardzo pouczające. Nie należy jednak
dla jasności umysłu i trzeźwości krytycznego osądu zbyt długo pozostawać pod rzekomym urokiem tego życia. Jest jakaś
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granica owego uczestnictwa. Sądzę, że krytyk nie może się zasiedzieć, najlepsza jest taktyka rozpoznania i ucieczki – wyniesienia wiadomości na temat środowiska i przyjętych w nim zachowań, a następnie powrót na swoją pozycję, samodzielnie
wysuniętą placówkę. Krytyka należy pozostawiać w tej samotności, może nawet umożliwiać mu metodyczne hodowanie
samotności, oddzielności, postronności. To właśnie w samotności pisze się wiersze, ale również prawie-wiersze – kartki
z dziennika, recenzje i szkice nieskażone zbyt bliskim sąsiedztwem, bezpośrednią bliskością, atmosferą lepko uzależniającego koleżeństwa rozumianego na sposób płaski i sitwiarski.
Oczywiście, to pewien ideał, który na co dzień często wymyka
mi się z rąk, albowiem zbyt już jestem na widoku, zbyt na pożarcie i rozmiękczenie przez listy, gesty, uśmiechy i publiczne
uszczypliwości.
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I chodzi o to, by w tym wszystkim nie zwariować, by znaleźć sobie miejsce gdzieś na przecięciu intuicji płynących to
od czytania pojedynczego, to znów od czytania zbiorowego.
Pośród gróźb i zachęt, umizgów i wyrazów niechęci zachować własne zdanie, rozpoznawalny gust i smak. Zdać się na intuicję, a nawet instynkt. Mówić śmiało „to mi się nie podoba”,
gdy coś się nie podoba. A potem uzasadnić, nie zapominając
o istocie swoich kryteriów. Nie być człowiekiem „Biura Literackiego”, „Krytyki Politycznej”, „Frondy” czy „Lampy”. Być człowiekiem stąd i znikąd, nieustannie czuwając nad światopoglądem,
samopoczuciem własnym i czytanej poezji. Dopóki mnie ona
jeszcze zajmuje.

WE DNIE I W NOCY
Raport z Trzeciej Rzeszy Snów
Maria Magdalena Morawiecka

Zbieranie snów w Niemczech lat trzydziestych może się wydawać zajęciem wręcz niestosownym. W pierwszej chwili trudno zrozumieć, że nie tylko nie ma ono nic wspólnego z rozrywką, ale i jest śmiertelnie poważnym (i, dodajmy, śmiertelnie
niebezpiecznym) przedsięwzięciem. Nie miała co do tego wątpliwości Charlotte Beradt, autorka Trzeciej Rzeszy Snów, książki zawierającej analizy zebranych przez nią w latach 1933-1939
snów ludzi żyjących pod hitlerowską dyktaturą. Najdobitniej
świadczy o tym już sam wysiłek włożony w środki ostrożności, jakie przedsięwzięła, podejmując się realizacji swego niecodziennego projektu, o którego słuszności i sensowności
była w pełni przekonana: szyfrowanie notatek, ukrywanie ich
w książkach rozsianych po prywatnej bibliotece, a następnie
przemycanie ich w korespondencji pod kilka zagranicznych
adresów, gdzie przesyłki czekały bezpiecznie do czasu jej wyjazdu z Niemiec. Nie bez znaczenia jest również nieufność informatorów, którą musi przełamać badaczka, by pozyskać materiał do analizy. Wszystko to wskazuje na fakt, że dla obywateli
Trzeciej Rzeszy opowiadanie snów nie było bynajmniej niewinną zabawą, a same sny postrzegane były jako obiekty mogące w każdej chwili przeobrazić się w materiał obciążający ich
autora. Myśl o możliwości traktowania snu niosącego nieprzychylne systemowi treści jako przestępstwa, którego wykrycie
wywołać może uruchomienie oficjalnych procedur wymierzania sprawiedliwości, wydanie sądu, a następnie wyroku (który może być wyrokiem śmierci) – myśl ta, nieobca co prawda
szesnastowiecznym inkwizytorom, choć bliska absurdu dla
współczesnego obywatela państwa europejskiego – była dla
mieszkańców Trzeciej Rzeszy zupełnie naturalna.
Zasadne wydaje się pytanie, w jakim celu zatem narażać się
na tak ogromne niebezpieczeństwo, z własnej inicjatywy gromadząc przemawiające przeciwko samemu sobie dowody.
Z pewnością nie tylko dla ulotnej chwili przyjemności płynącej

z czynienia rzeczy
zakazanych. Działanie takie zostaje
podjęte, ponieważ
sny są czymś wielkiej wagi, czymś
cennym, co powinniśmy ocalić. Dzieje się tak, ponieważ
stanowią one corpus delicti nie tylko w oczach twórców systemu, ale
i jego (niekonieczRys. P. Grącikowski.
nie dobrowolnych)
użytkowników. Beradt pisze: „Pewnego dnia, gdy nadejdzie
czas, aby osądzić zjawisko historyczne, jakim jest narodowy
socjalizm, mogłyby one posłużyć za materiał dowodowy, jako
że zdają się odkrywać silny związek pomiędzy najgłębszymi
ludzkimi odczuciami a reakcjami tychże ludzi w momencie,
kiedy stali się częścią mechanizmu totalitaryzmu”1. Zapis snu
nie sytuuje się zatem w obszarze prozy fikcjonalnej, ale literatury faktu. Sen jest dokumentem.
Charlotte Beradt zajmuje się w swojej książce szczególnym
rodzajem snów, które nazywa „snami politycznymi” czy też,
w innym miejscu, „wygenerowanymi przez nazistowski reżim”.
Ich specyficzna treść pozwala na wyodrębnienie ich jako charakterystycznych dla li jedynie pewnej konkretnej sytuacji historycznej, w jakiej znaleźli się ich autorzy, niedającej się interpretować poprzez proste sprowadzenie jej do jakichkolwiek

> 1 C. Beradt, The Third Reich of Dreams. The Nightmares of a Nation 1933-1936, Wellingborough, Northamptonshire 1985, s. 9 (tu i dalej, jeśli nie zaznaczono inaczej, tłum. M.M.).
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ogólniejszych kategorii związanych z uniwersalnymi prawidłami reakcji ludzkiej psychiki na doświadczenie przemocy i zagrożenia. Autorka ta upatruje w wybranym przez siebie typie
materiału wyjątkowy potencjał poznawczy. Przekonanie to
uzasadnia w następujących słowach:
Kiedy ktoś decyduje się prowadzić dziennik, jest to świadomy akt, podczas którego osoba ta kształtuje na nowo,
wyjaśnia albo zataja swoje zachowania. Lecz wydaje się,
że sny, sejsmograficznie odtwarzając najbardziej nieznaczny wpływ wydarzeń politycznych na psychikę – te dzienniki nocy – kształtowały się niezależnie od świadomej woli
ich autorów. Zostały im, można by rzec, podyktowane przez
dyktaturę. Wyobrażenia senne mogłyby zatem dopomóc
w opisaniu struktury rzeczywistości, która oscylowała na
granicy koszmaru2.
I dalej:
Tego typu senne metafory brzmią prawdziwie, ponieważ
strach i odraza uczyniły ich autorów wrażliwszymi; w rezultacie dostrzegają symptomy nieomal niezauważalne w inny
sposób, w natłoku wydarzeń za dnia – symptomy, które nie
podlegają w snach ani miłosiernemu umniejszeniu, ani wyolbrzymieniu. W rzeczy samej sny te przypominają mozaiki – nierzadko surrealistyczne – ułożone z kamyczków będących (jak to faktycznie było) odpryskami rzeczywistości
Trzeciej Rzeszy3.
Sny opisują zatem rzeczywistość, która nie będzie tu rozumiana wyłącznie jako sfera materialnych obiektów i wydarzeń,
ale szerzej: w jej skład wchodzą takie komponenty jak emocje, uczucia, wyobrażenia, obawy, świadome i nieświadome
procesy myślowe. Bez względu na to, czy zawahamy się co do
określenia świata, który umożliwił ich zaistnienie jako ludzkiego, czy nie-ludzkiego, pozostaje on światem człowieka i jako
taki wymaga ujmowania go w takich właśnie kategoriach. Bez
uznania pełnoprawności tego jego obszaru (do którego przynależą również sny) jego obraz byłby rażąco niekompletny.
Czas przyjrzeć się, jak wygląda ta jego część, która wyłania
się z sennych wizji.
Senna Trzecia Rzesza jest państwem funkcjonującym niezwykle sprawnie. Dysponuje silną władzą wykonawczą i rozbu-

> 2 Ibidem, s. 9.
> 3 Ibidem, s. 16.
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dowanymi strukturami administracyjnymi. Życie jej obywateli
regulowane jest ściśle za pomocą rozlicznych szczegółowych
przepisów i prawnych restrykcji (wśród nich Dekret o Zakazie Bratania się z Obcymi, Przepis Zabraniający Szczątkowych
Skłonności Burżuazyjnych Wśród Pracowników Miejskich oraz
umożliwiający swobodne przenikanie wzrokiem do wnętrz
mieszkań Dekret o Zniesieniu Ścian czy wyśniony przez pewną
nauczycielkę matematyki obowiązujący pod karą śmierci zakaz
zapisywania czegokolwiek związanego z matematyką)4.
W kontroli ich przestrzegania pomagają takie instytucje jak
Biuro Monitoringu, Centrum Szkoleniowe ds. Instalacji Ściennych Urządzeń Nasłuchowych czy Biuro Weryfikacji Pochodzenia Aryjskiego. Znajdują się tu fabryki, urzędy pocztowe, biura,
szkoły, sklepy, restauracje, a nawet nocne kluby i opery. Istnieją również obozy koncentracyjne, ale nie ma w ich sprawie
jednoznacznej opinii – trudno powiedzieć, czy więźniowie są
w nich traktowani aż tak źle, jak niesie wieść. Na ulicach znaki
drogowe zostają zastąpione obwieszczeniem z listą słów, których wymawianie jest zakazane, w prasie roi się od wariacji na
temat znanych propagandowych sloganów, a radio powtarza:
„ W imieniu Führera, w imieniu Führera...”5.
Naruszenie prawa powoduje natychmiastową reakcję w postaci wkroczenia Oddziałów Szturmowych. Wykrycie wykroczeń nie jest trudne, ponieważ informacje na temat wszelkich
nielegalnych czynów, wypowiedzi czy nawet myśli są bezzwłocznie przekazywane nie tylko za pomocą podsłuchów czy
maszyn kontrolujących myśli, ale i przedmiotów codziennego
użytku – donoszących lampek nocnych, nazistowskich piecyków kuchennych, malowanych cherubinków szpiegujących
znad łóżka, luster, zegarków, jajek wielkanocnych.
Wrogowie systemu, poza nieustannym strachem, narażeniem na przemoc fizyczną i wystawieniem na publiczne upokorzenie, doznają też całego szeregu drobnych prześladowań
– nie mogą kupować znaczków pocztowych ani biletów, z racji
swej ideologicznie nagannej postawy nie zaliczają egzaminów.
Nie jest trudno zostać zbrodniarzem – wystarczy wypowie-

> 4 Jedna z postaci w śnie pewnej kobiety mówi: „Zgodnie z tym, co mówi
prawo, wszystko, co było dotąd dozwolone, jest teraz zabronione” (ibidem,
s. 139).
> 5 Ibidem, s. 40.

dzieć frazę „nic nie sprawia mi już przyjemności” albo zaliczać
się do grupy „podejrzanych nosowo”6.
Kraina ta nie jest wyludniona, wręcz przeciwnie, dość często zdarza się w niej spotkać całe tłumy postaci. Jednak jej
mieszkańcy (dzielący się na nieutrzymujących ze sobą kontaktów Aryjczyków, Dynaryjczyków i Żydów) wydają się samotni.
Gdy któremuś z nich grozi niebezpieczeństwo, zdany jest tylko
na siebie – nikt z jego towarzyszy nie udzieli mu pomocy ani
nie zareaguje. Będą patrzeć przed siebie obojętnie, „ bez słowa,
z twarzami pozbawionymi wyrazu”7.
Próby oporu pojawiają się jedynie sporadycznie i nie przynoszą większych efektów: mężczyzna zdecydowany złożyć skargę
wkłada do koperty zamiast listu czystą kartkę, a kiedy chce zadzwonić na policję, by wyrazić swoje niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy, nie jest w stanie dobyć z siebie głosu; ktoś
inny odczuwa głęboki wstyd widząc, że protest, którego on nie
odważa się sformułować, wypowiada głośno cudzoziemiec. Lekarz obserwujący w przerażeniu przekształcanie jego szpitala w obóz koncentracyjny nie sprzeciwia się w obawie, że straci
pracę. W opowieściach śniących powtarza się motyw wyrzutów sumienia płynących ze świadomości popełnienia grzechu
zaniechania, tchórzostwa uniemożliwiającego podjęcie słusznego działania, reakcji. Ten paraliż woli tłumaczy chyba najlepiej sen pewnej dziewczyny, usiłującej w nim rozpaczliwie bronić swojego żydowskiego narzeczonego – w krytycznej sytuacji
dziewczyna słyszy tylko od znajomej, że: „Nic nie można zrobić”8.
System jest wszechwładny i niemożliwy do pokonania. Wszelki
opór jest daremny i z góry skazany na niepowodzenie.
Obraz ten zdaje się opisywać nie tylko głęboko zakorzenione przekonanie autorki snu (która ulegając presji rodziny
i ustaw rasowych, zerwała związek z narzeczonym), ale i wielu
innych podobnych jej anonimowych obywateli. To przekonanie o beznadziejności sytuacji jest uderzające bardziej nawet
od wszechobecnego niepokoju. Śniącym w przytłaczającej
większości obce jest dążenie do otwartej konfrontacji. Zastanawia, że wyraźnie widocznej tendencji do wycofania, ucieczki i ukrycia nie równoważy w żaden sposób pragnienie walki
ze znienawidzoną machiną, zwłaszcza jeśli uwzględnić fakt,

> 6 Czyli posiadać niearyjskie rysy twarzy.
> 7 Ibidem, s. 25.
> 8 Ibidem, s. 73 (tłum. A. Tabaczek).

że wśród informatorów Beradt z oczywistych względów zabrakło szczerych zwolenników systemu.
Kluczowym elementem pomocnym w zrozumieniu, jak
możliwa była tak głęboka ingerencja władzy w podświadomość jej obywateli (Beradt posuwa się do przyrównania obrazów reprodukowanych przez sny na modłę propagandowych
wzorów do Huxleyowskich urządzeń wpajających przez sen
pożądane treści), jest prawdopodobnie fakt, że przez samych
mieszkańców Trzeciej Rzeszy sny przestały być postrzegane jako przestrzeń prywatna. Skoro drzemie w nich nieustanna obawa, że jakimś niepojętym sposobem wszystkie ich najskrytsze myśli mogą nagle zostać ujawnione i wystawione na
publiczny widok i osąd, skoro prywatność można odnaleźć
już tylko „ na dnie morza”9, a jednemu z autorów śni się nawet,
że nie śnił już „o niczym poza prostokątami, trójkątami i ośmiokątami”, ponieważ „śnienie było zakazane”10, skoro ukrywanie
prawdziwych przekonań staje się priorytetem przesłaniającym
nawet potrzebę elementarnej komunikacji11 – czyż logiczną
konsekwencją nie jest dążenie do stłumienia w sobie własnych
poglądów tak głęboko, by w razie niebezpieczeństwa stały się
niemożliwe do wykrycia dla nikogo, nawet samego śniącego?
Czy przezorność nie skłania tu przypadkiem do unikania samej
myśli o zakazanym, do ukrycia jej przed sobą samym, zanim zakiełkuje na dobre? Beradt pisze:
Wszyscy wiemy, że ta propaganda, nieograniczana ani
prawnymi, ani moralnymi zasadami, była zdolna niemalże
do wszystkiego. Mogła sama tworzyć zjawiska, którymi się
żywiła. I [...] mogła również wydrążyć sobie drogę do najbardziej prywatnej sfery życia ludzi, do których była kierowana,
by następnie, zmieniając sugestię w autosugestię, niepostrzeżenie zatrzeć podział na propagandystę i jego ofiarę12.
Oczywiście istnieją chwalebne wyjątki – Beradt poświęca buntowniczym snom osobny rozdział. W zachowaniu i wypowiedziach ich bohaterów pobrzmiewa zupełnie odmienny ton:

> 9 Ibidem, s. 22.
> 10 Ibidem, s. 53 (tłum. A. Tabaczek).
> 11 Beradt przytacza sny, w których bohaterowie opowiadają zakazane żarty przez przezorność zmieniając pointę, tak aby nikt nie mógł się domyślić
ich sensu, albo mówią w obcych sobie językach tylko po to, by nie można ich
było oskarżyć o głoszenie wywrotowych poglądów, skoro sami nie rozumieli
wypowiadanych przez siebie fraz.
> 12 Ibidem, s. 48 (tłum. A. Tabaczek).

LITERATURA < ZNACZENIA < 85

„Musimy się sprzeciwić, musisz tylko zechcieć”13. Co ciekawe,
autorami wszystkich (przytoczonych przez Beradt) snów tego
rodzaju są ludzie, którzy realnie również związani byli w jakiś
sposób z ruchem opozycyjnym. Tylko ci, którzy na jawie aktywnie przeciwstawiali się systemowi, mieli odwagę śnić o jego
otwartej krytyce. Choć ich sny, również wypełnione lękiem
o życie własne i najbliższych, były zapewne koszmarami, dla
współczesnego czytelnika ich lektura okazuje się o wiele bardziej krzepiąca. Ich bohaterowie wątpią czasem w możliwość
zwycięstwa, ale nie w słuszność swojego postępowania. Opór
traktują jako obowiązek. Problemem pozostaje nie pytanie, czy
się przeciwstawiać, ale jak to zrobić. Zagrożenie jest tu siłą zewnętrzną, zdolną do fizycznego unicestwienia jednostki, ale
nie do zachwiania jej wewnętrznymi przekonaniami. Wszyscy
ci buntownicy, wystarczająco silni, by pozostać wiernymi samym sobie, bez względu na to, jak potoczyły się dalej ich losy,
w świetle ich snów pozostają jedynymi zwycięzcami w całej
Trzeciej Rzeszy Snów.
Lecz nawet ci, którzy dostrzegali wyraźnie mechanizmy funkcjonowania propagandy i nie zgadzali się z oficjalnie głoszoną
ideologią, bywają znużeni oporem. „ Nie muszę już więcej zawsze mówić nie”14 – brzmi jeden z najbardziej zwięzłych opisów
snów w zbiorze. Pewnej dziewczynie śni się z kolei, że siedzi przy
osobnym stoliku w restauracyjnym wagonie wśród ludzi świętujących z okazji Dnia Jedności Narodowej. Pozostali uczestnicy uroczystości siedzą wspólnie przy długim stole i śpiewają polityczne piosenki, które wydają się autorce snu śmieszne.
W pewnej chwili myśli jednak, że może gdyby zaśpiewała z nimi,
przestałyby ją śmieszyć i zaraz potem przyłącza się do chóru.
Ostatecznie i tak wszyscy jadą w tym samym kierunku. Przykładów takich snów – w których śniący początkowo krytykuje normy zachowania wyznaczane przez system czy też jego twórców,
a ostatecznie sam nie wiedzieć kiedy zaczyna im ulegać – jest
więcej. Ukryta w nich tęsknota za poczuciem przynależności
jest potężną siłą. Poza wspomnianym już wcześniej dojmującym
osamotnieniem dochodzi tu do głosu pragnienie wtopienia się
w większość (tę samą większość, która stoi obok potępionych
„bez słowa, z twarzami pozbawionymi wyrazu”) i odnalezienia
dawanego przez grupę bezpieczeństwa, a także wyczerpanie

wynikające z konieczności ciągłego pokonywania psychicznej
presji i przeszkód stawianych na każdym kroku wszystkim tym,
którzy nie pogodzili się z pełnym podporządkowaniem. Splendor i potęga władzy oczarowują nawet tych, którzy są obiektem
najsilniejszych represji z jej strony – Żydów. Warto w tym kontekście przywołać sny kobiety (pół-Żydówki), w którym klaruje zachwyconemu nią Hitlerowi, na czym polegają atuty i błędy jego
polityki, oraz lekarza (Żyda), który okazuje się jedyną osobą mogącą uleczyć Führera. Poza potrzebą zaznaczenia własnej wartości tego typu sny opowiadają subtelnie o swego rodzaju uwiedzeniu przez reżim i jego przywódców.
Bruno Bettelheim, komentując wyniki badań Beradt, zadaje
pytania, w których bliski jest oskarżenia:
Jeśli wszyscy z nas czuli odrazę do Trzeciej Rzeszy, dlaczego ona istniała? Czyż nie musiało tam być uczuć, nieznanych naszej świadomości, które ją rozgrzeszały, akceptowały, które jej chciały? Nawet pośród tych, którzy żyli w strachu
i drżeli przed nazistami, czyż mogły w nich gdzieś nie istnieć głęboko pokłady duszy blisko spokrewnionej z tym reżimem straszliwej dominacji? Aby zrozumieć nas samych
oraz możliwość terroru nazistów, musimy badać sny, które
on wywoływał, tak iż będziemy prawdziwie znać „materiał
na którym powstaliśmy”15.
Odpowiedź na tak sformułowane pytania nie jest tu oczywiście
celem, o ile w ogóle jest możliwa. W ich kontekście powraca
jednak, tym razem jeszcze bardziej wielostronnie, zawieszone na początku pytanie, na czym właściwie miałaby polegać
zbrodnia, za dowód której posłużyć mogłyby omawiane tu sny.
Pewne jest natomiast (zwłaszcza jeśli uwzględnić fakt, że większość przytoczonych snów pochodzi z wczesnego okresu dyktatury, gdy reżim zachowywał jeszcze pozory), że przynajmniej
jedno rozpowszechnione przekonanie na temat Trzeciej Rzeszy jest mylne – kolejne posunięcia hitlerowskiej władzy i skala
ich okrucieństwa nie były bynajmniej niewyobrażalne ani nieprzewidywalne, a co najwyżej niewiarygodne. Setki mieszkańców Rzeszy udających się na spoczynek miało na ten temat jasne wyobrażenie. Wizja niedalekiej przyszłości jawiła im się raz
po raz „ we śnie, w nocnym widzeniu”16.

> 13 Ibidem, s. 107.
> 14 Ibidem, s. 119.

> 15 Ibidem, s. 169 (tłum. A. Waśko).
> 16 Hiob 33,15.
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Abstract
Maria Magdalena Morawiecka, By day in the night. A Report
of the Third Reich of Dreams
In the 30’s of the past century in the Nazi Germany, Charlotte Beradt discovers a new kind of testimony: a political dream.
Because of her initiative, the most unconventional enterprise
takes place; namely, an action of collecting dreams imprinted
by the Nazi regime.
Can a dream be an evidence? Should the draft of it be treated
as literary fiction or a document? Can the oneiric reality reveal invisible in the waking aspects of phenomenon such as to-

talitarianism and illustrate the profundity of its impact on an
individual?
In the Third Reich of Dreams the subconscious is subdued by
the system – reading this extraordinary collection of dreams
leads to reflection about the boundaries of public and private
sphere, about the scope and mechanisms of propaganda and
terror.
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NIHILISTA ODCZAROWUJĄCY W „DNIU OSZUSTA”
IRENEUSZA IREDYŃSKIEGO
Dawid Szkoła

Ireneuszowi Iredyńskiemu często zarzucano propagowanie
nihilizmu. I choć motyw ten przejawiał się jaskrawo prawie wyłącznie w Dniu oszusta (1962), etykiety tej autor nie mógł pozbyć się nigdy. Trudno się temu dziwić, bowiem pierwsza powieść wydrukowana pod własnym nazwiskiem od początku
wzbudzała kontrowersje. Główny bohater tej „long short story”1, jak nazwał ją Stanisław Lem, prowadzi ciągłą grę z napotkanymi ludźmi, nie zważając na konsekwencje swoich działań.
Na każdym kroku zaznacza swój demonstracyjny nihilizm oraz
wyobcowanie. Niczym Raskolnikow ze Zbrodni i kary każdym
swoim działaniem chce mówić, że jeżeli nie jest marną wszą,
może więcej. Zachowuje się więc, jakby nie było żadnych wartości, które miałyby go obowiązywać. Nie kieruje nim jednak
żądza niszczenia, lecz zwykła świadomość, że może czynić, co
chce: zakładać maski, udawać, kłamać, a nawet zabić. Jak słusznie zauważa Bartosz M. Kowalczyk: „Nasz mitoman i manipulator wydaje się postacią przesiąkniętą złem, ale i to można postrzegać jako ułudę, mylny trop, nieświadome oszustwo. Zło
wymaga emocji, a ten człowiek jest ich całkowicie pozbawiony”2. Stworzenie takiego bohatera musiało wiązać się z oskarżeniem o nihilizm. I nie byłoby w tym żadnego fałszu. Jednak
z drugiej strony nie możemy zapomnieć, że powojenny świat
bez wartości lub wartości, które straciły na znaczeniu, był miejscem eksplorowania nowych marginesów rzeczywistości. Kiedy „podstawową sytuacją egzystencjalną wydaje się być błądzenie w nieprzenikliwym, niejasnym świecie, pozbawionym
drogowskazów oraz permanentna niechęć do jasnych i mocnych konstrukcji rzeczywistości”3, bohater takiej literatury mu-

> 1 S. Lem, Rozprawy i szkice, Kraków 1975, s. 145.
> 2 B.M. Kowalczyk, Wstęp, [w:] I. Iredyński, Dzieła zebrane, t. 1, Warszawa

siał odczarowywać rzeczywistość. Nie tyle tworzyć, ile burzyć
i obnażać świat go otaczający, który za fasadą praw moralnych
i społecznych ukrywał nagą siłę, opresję i zbrodnię. I w takim
wypadku nasz „oszust” okazuje się wyłącznie naturalną częścią
takiej teraźniejszości.
W tym tekście będę chciał pokazać, że nihilizm niekoniecznie musi być rozumiany jako inwektywa czy wyrażenie pejoratywne, jak dziś odbierany jest przez większość. Może służyć
jako sposób dekonstrukcji i rozumienia świata, którego stał się
nieodłączną częścią. W taki też sposób można odbierać Dzień
oszusta. Nie chcę być też źle zrozumiany, nie twierdzę, że postępowanie bohatera tej mikropowieści jest właściwe. Chodzi
tylko o ustalenie faktów. Nihilizm nie zawsze musi być aktem
oskarżycielskim wobec pisarza czy jego bohatera, którzy podważają ustalone wartości. Może też być moralizmem, a także
kluczem do zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości. Ma rację Michał Januszkiewicz, pisząc: „Szczególna zasługa nihilizmu
wiąże się z tym, że stanowi on formę odczarowania świata, polegającą na tym, że przychodzi nam żyć w świecie bez fundamentów, trwałej podstawy, której upatrywano wcześniej w pojęciu prawdy (rozumianej adekwacyjnie)”4.
O czym myślimy, kiedy mówimy o nihilizmie
W potocznym rozumieniu nihilizm kojarzony jest z destrukcją wszystkich wartości, immoralizmem, kompletną negacją.
W ten sposób słowo to nabiera semantycznie negatywnych
znaczeń. Jest odbierane jako etykieta oskarżająca, mająca na
celu wskazać demoralizatora, burzyciela czy wroga. Nie zwraca się natomiast uwagi, że jest to tylko jedna strona medalu.
Nihilizm bowiem nie ma jednej obiektywnie przyjętej formuły,
jest pełen wieloznaczności. Musi być więc odbierany ze wzglę-

2009, s. 7-8.

> 3 H. Gosk, Wizerunek bohatera. O debiutanckiej prozie polskiej przełomu > 4 M. Januszkiewicz, Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz, Borowski, Różewicz,
1956, Warszawa 1990, s. 35.

Poznań 2009, s. 35.
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du na kontekst historyczny i społeczny. Należy też pamiętać,
że wraz z upływałem czasu zmieniał swój charakter, maskował
się i nabierał nowych kształtów5.
Za Turgieniewem, który upowszechnił słowo „nihilizm” (ale
go nie wymyślił, co często jest mu błędnie przypisywane), możemy powiedzieć: „Nihilista to człowiek, który nie schyla głowy przed żadnymi autorytetami, który nie przyjmuje żadnego pryncypu na wiarę, nawet gdyby ten pryncyp był otoczony
największych szacunkiem”6. Co z kolei później jeszcze bardziej
lapidarnie przedstawił Nietzsche, pisząc: „Co znaczy nihilizm?
To, że najwyższe wartości tracą wartość”7. Są to najbardziej tradycyjne sposoby nadawania potocznego znaczenia słowu „nihilizm”, choć oczywiście można by przytoczyć wiele innych definicji8. Oznaczają one mniej więcej tyle, że uznawane dotąd
wartości przestały obowiązywać. Utraciły swoją moc. Wraz ze
stwierdzeniem „Bóg jest martwy” wszystkie dotychczasowe
sposoby obłaskawiania rzeczywistości należy odrzucić. Podobnie jak Iwan Karamazow, który mówiąc, że jeżeli Boga nie
ma, wszystko jest dozwolone, neguje dotychczasową moralność. Jest to odrzucenie konieczności na rzecz możliwości. Od
XIX wieku wątpienie będzie już czymś normalnym. A ewolucja
nihilizmu nabierze tempa. W ten sposób stanie się on naturalnym doświadczeniem każdego człowieka.
Można by powiedzieć, że ludzie po raz wtóry utracili swoją niewinność na rzecz wiedzy, która jest niestała, wprowadza
chaos i wiąże się ze sceptycyzmem. Chęć odnalezienia prawd
o świecie, sensu, prowadzi do stwierdzenia, że takiego sensu
nie ma. Kiedy zaczęliśmy zgłębiać rzeczywistość, odkryliśmy, iż
jest ona mniej wiarygodna, niż sądziliśmy. Nie ma bowiem żadnego celu. Toteż wszyscy, w pewnym sensie, należymy do nihilizmu. Nie jest jednak tak, że ów problem można zdefiniować
jednoznacznie. Ma rację Mateusz Werner, kiedy pyta:
Jak żyć w momencie, gdy nihilizm stał się podstawowym
doświadczeniem współczesnego człowieka? W pytaniu tym

> 5 Patrz ibidem. Problem ten szerzej opisuje Michał Januszkiewicz w swojej książce.

> 6 I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci, przeł. J. Guze, Warszawa 1951, s. 28.
> 7 F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości,

przeł.
K. Drzewiecki, S. Frycz, Kraków 2003, s. 11.
> 8 Jak choćby jedną z najsłynniejszych, sformułowaną przez Nietzschego,
która brzmi: „Nihilista jest to człowiek, który sądzi o świecie, jaki jest, że być
nie powinien, a o świecie, jaki być powinien, że nie jest”.
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kryje się pułapka. Brzmi ono bowiem tak, jakby powszechność nihilistycznej świadomości manifestowała się dziś
w jednej, dominującej formule, odzwierciedlając przy tym
jednoznaczność problemu i odpowiadającego mu terminu. Tak jednak nie jest. Ta powszechność jest zróżnicowana
– obok siebie istnieją dziś równolegle właściwie wszystkie
mutacje nihilistycznej świadomości, wraz z fenomenem najnowszym: banalnym nihilizmem kresu nowoczesności9.

Brak stałych punktów odniesienia ma dla człowieka współczesnego konsekwencje. Jeżeli jeszcze w XIX wieku można
było zachować „czystość”, to już wiek następny zaszczepił nihilizm w niemal wszystkich sferach życia. Prawda przestała być
czymś obiektywnym, wytłumaczalnym, a stała się subiektywna. Zmiany nie ominęły moralności czy sztuki. Relatywizm,
przewartościowywanie wartości doprowadziły do tego, że nihilistą dla katolika będzie całkowicie ktoś inny niż dla liberalnego demokraty. I tak w płytkim rozumieniu tego słowa będzie
ono wyłącznie potwarzą. Jeżeli jednak do tematu podejdziemy
głębiej, zobaczymy, że otaczająca nas rzeczywistość na wielu
płaszczyznach przesiąknięta jest nihilizmem, który jest niejednoznaczny i wielowymiarowy, posiada maski, pod którymi się
ukrywa. Jest już dla nas naturalnym stanem, którego nie zauważamy. Identycznie było w momencie, kiedy Dzień oszusta
powstawał. Stąd też powstało pytanie Adorno: jak tworzyć poezję po Auschwitz? Naturalne poczucie grozy wywołane wojną, a z drugiej strony niezgoda na system wartości propagowanych przez nowy ustrój musiały doprowadzić do zachwiania
się kondycji moralnej ówczesnych ludzi. Starali się oni w sposób sobie najbardziej właściwy opisać, a więc odczarować rzeczywistość, w jakiej egzystowali. Trafili w świat, który „wydaje się bez wartości, świat po «śmierci Boga»: nie ma ucieczki
przed rzeczywistością świata – i jednocześnie nie ma jak sobie
z nim poradzić, bo wszystkie dotychczasowe sposoby całkowicie zawiodły. To sytuacja rozdarcia, sytuacja niemożliwa do wytrzymania, sytuacja niemocy, z którą nie można się pogodzić”10.
I w takiej atmosferze działa bohater Dnia oszusta, który neguje istnienie, sens, wartości. Nihilizm nie jest małą częścią jego
rzeczywistości, ale cechą nad nią dominującą. Nie zainfeko-

> 9 M. Werner, Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy, Warszawa 2009, s. 72.
> 10 K. Michalski, Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego,
Kraków 2007, s. 22.

wał tylko pojedynczych jednostek, ale cały organizm społeczny. Problemem nie był brak drogowskazów, ale to, że wskazywały mylną drogę. Zaczęto więc szukać własnych dróg i języka,
który opisałby daną rzeczywistość. Jak słusznie zauważa Gianni Vattimo: „Świat, gdzie prawda stała się baśnią, jest przecież
miejscem doświadczenia nie «bardziej autentycznego» od doświadczenia metafizycznego. Nie jest ono bardziej autentyczne, gdyż autentyczność – to, co właściwe, co ponownie zawłaszczone – skończyła się wraz ze śmiercią Boga”11.
Outsider – Antybohater – Nihilista
Żeby lepiej zrozumieć bohatera Dnia oszusta, należy opisać
go jako outsidera, czyli postać stojącą na uboczu społeczeństwa, poza pewnymi normami i niebiorącą udziału w aktualnych sprawach społecznych. Człowiek taki odrzuca świadomie
normy etyczne czy kulturowe. Abdykuje z rzeczywistości, przez
co może ją obserwować z zewnątrz. Przy okazji bohater Iredyńskiego nie zastanawia się nad zagadnieniami filozoficznymi czy konsekwencjami swoich zachowań, te bowiem prowadziłyby do jałowych rozważań, a nie konkretnych czynów. Co
najwyżej pozwala sobie zauważyć, dlaczego postąpił tak, a nie
inaczej. Ważne są dla niego wyłącznie czyny lub ich brak, podejmowanie decyzji bądź nie, gra z ludźmi albo pozostawienie
ich w spokoju. W jego egzystencji liczy się „jedynie rozróżnienie pomiędzy bytem a nicością”12. W swoimi „albo-albo” odrzuca półśrodki, bo tych nie może z oczywistym względów brać
pod uwagę. Przy tym wszystkim wydarzenia, w których bierze
udział, dzieją się jakby poza nim i bez jego obecności. Przybiera maski, gra z łatwością, tak jakby był na zewnątrz tej rzeczywistości. Jeśli oczywiście wyjdzie ze swojego pokoju, ponieważ
atmosferę, w jakiej żyje outsider, przesyca „coś obrzydliwego,
wywołującego mdłości, przeciwnego życiu; ci ludzie, całkowicie bierni, tkwią bezczynnie w swych pokojach, gdyż nie widzą żadnego rozsądnego powodu, by zająć się czymkolwiek”13.
I tak również jest w Dniu oszusta, w którym możemy przeczytać: „Zwinięta poduszka ugniatała mi kark, lecz wolałem leżeć

> 11 G. Vattimo, Koniec nowoczesności, przeł. M. Surma-Gawłowska, Kraków
2006, s. 21-22.
> 12 C. Wilson, Outsider, przeł. M. Traczewska, Kraków 1959, s. 36.
> 13 Ibidem, s. 69.

w niewygodnej pozycji, niż wstać i rozprostować poduszkę”14,
a po chwili: „Znowu leżysz bezczynnie, znowu! Nie wstajesz,
mimo że chce ci się palić. Nie wstajesz, chociaż jest ci niewygodnie”15. Jest to typowe podejście outsidera, który z jednej
strony nie widzi żadnego sensu uczestniczenia w rzeczywistości, a z drugiej strony, jeżeli działa, to wyłącznie w sposób, jakby to działanie było poza nim i miało charakter gry.
Następnie, dla dokładniejszego zbadania głównej postaci
Dnia oszusta, musimy przejść do innego terminu, a mianowicie
antybohatera. Po pierwsze dlatego, że outsider jest szerszym
pojęciem z zakresu między innymi socjologii, a antybohater
podlega kryteriom sztuki, np. filmu lub literatury, dlatego ten
termin będzie nam bliższy. Po drugie zaś zakładamy, że każdy antybohater jest outsiderem, ale nie każdy outsider antybohaterem. Myślę, że najciekawszą ogólną definicję przedstawił Michał Januszkiewicz, pisząc: „antybohater jest outsiderem
– postacią pozostającą w szczególnym konflikcie z przyjętymi
potocznie normami i formami życia społecznego, kwestionującą je i uzasadniającą tę swoją postawę w sposób refleksyjny”16.
Takim człowiekiem bez wątpienia jest tytułowy „oszust”, który
żyje poza wszelkimi kryteriami ogólnie przyjętej normalności,
a przy tym większość swoich decyzji opisuje w monologu wewnętrznym. Jednak, aby jeszcze lepiej poznać naszego bohatera czy raczej antybohatera, musimy – za Januszkiewiczem
– wyróżnić pięć atrybutów, które cechują taką postać. Są to
mianowicie: świadomość, bierność, nieokreśloność (brak charakteru), cierpienie oraz wolność.
Świadomość własnej egzystencji, czynów oraz zachowań
jest tym, co bez wątpienia wyróżnia badanego przeze mnie
bohatera. Nie żyje on na pewno bezrefleksyjnie, nieświadomie. Wręcz odwrotnie. Niemal każdy swój postępek komentuje, zdradza powody, dla których postąpił tak, a nie inaczej.
Ciągłym monologiem manifestuje własne ja, swoje bycie-w-świecie, które jest jak najbardziej przesycone aktami samowiedzy. Świat zewnętrzny jest dla niego teatrem, ale zna zasady
gry; jeśli planuje morderstwo, od razu wyjaśnia przyczyny tego
czynu, kiedy kłamie chłopcom przy strzelnicy, że jest mistrzem
strzeleckim, a nie trafia ani razu w tarczę, mówi do siebie: „zro-

> 14 I. Iredyński, Dzień oszusta, [w:] Dzieła zebrane, t. 1, op. cit., s. 17.
> 15 Ibidem, s. 18.
> 16 M. Januszkiewicz, op. cit., s. 82.
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biłeś tę inscenizację dla własnej przyjemności; dla innych przyjemnością tego rodzaju jest pójście do teatru lub wypicie kilku
kieliszków wódki”17. Dzięki takim krótkim monologom odkrywamy, co nim kieruje. Raz jest to przyjemność, innym razem
chęć gry, nuda czy zdobycie pieniędzy. W takich momentach
zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z kimś, kto samoświadomie kieruje swoją egzystencją i doskonale zdaje sobie
sprawę ze swojej sytuacji.
Myślę, że problem bierności wyjaśniłem już w poprzedniej
części tego tekstu, kiedy pisałem, jak bohater Iredyńskiego leży
w łóżku późnym popołudniem, nie mając ochoty nawet pozbierać rozrzuconych papierosów czy poprawić sobie poduszki. Najprawdopodobniej nie wstałby, nie wyszedł na miasto,
gdyby nie dzwonek do drzwi, który klamrą otwiera i zamyka
książkę. Warto jednak zwrócić uwagę na inny problem. Bierność antybohatera oznacza również kontemplację samego siebie, na którą często trafiamy na kartach Dnia oszusta. Jego oblicze poznajemy w monologach wewnętrznych, którymi ciągle
przerywany jest spektakl, w którym gra i który zarazem tworzy. Warto jednakże zaznaczyć, że kontempluje, ale nie hamletyzuje. Będzie świadomy tego, co chce zrobić, już wcześniej
ustali sobie plan działania, a następnie wycofując się z rzeczywistości, jakby jego czyny były tylko sennymi marzeniami, które warte są opisania, zacznie je kontemplować. Nie będzie to
kontemplacja religijna ani filozoficzna, tylko badanie swojego
ja. Będzie mówić do siebie:
Przyzwyczajony przez rodziców do zasypiania z zaciśniętymi dłońmi na znak buntu, nauczony lekturą szamotania się
miedzy gniewem a radością, siłą a zwątpieniem – na wzór
bohaterów romantycznych – zmęczony poprzednim bezwładem – nie zrezygnujesz. Odegrasz, co masz do odegrania – wiedząc jednocześnie, jak nieistotne są przyzwyczajenia wynikłe z lektury i wyobrażenia z dzieciństwa, którego
prawie nie pamiętasz18.
Tylko że z nadmiaru tych ciągłych pauz, w których poznajemy życie kontemplacyjne „oszusta”, trudno stwierdzić, co jest
prawdą, a co fikcją, co zwykłą grą (podobnie jak jest w jego
kontaktach z ludźmi), a co aktami szczerych zachowań.

> 17 I. Iredyński, op. cit., s. 76.
> 18 Ibidem, s. 22.
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Problem nieokreśloności głównego bohatera również nie
wydaje się skomplikowany, co – myślę – mogliśmy już zauważyć w poprzednich akapitach. Jak słusznie zauważa Stanisław
Lem w recenzji Miniatura nihilisty: „żadna spośród osób, z którymi się styka, nie potrafi go określić, nikt nie może «zrobić mu
gęby», ponieważ ma on ich dowolną ilość na podorędziu, przy
czym wszystkie są skłamane”19. Ludzie, których napotyka, pojedynczo mogliby stworzyć jego portret psychologiczny, choć ten
byłby bez wątpienia nieprawdziwy, ale kiedy chcieliby to zrobić
wspólnie, musieliby uznać, iż jest on człowiekiem bez właściwości20 lub z ich nadmiarem. Za dużo masek posiada, w zbyt wiele
ról się wciela, aby można było jednoznacznie go określić.
W odniesieniu do postaci stworzonej przez Iredyńskiego
najbardziej dyskusyjnym atrybutem antybohatera będzie cierpienie. Na pierwszy rzut oka wydaje się on człowiekiem bez
uczuć. W swoich czynach nie wykazuje się żadnymi emocjami. Często zachowuje się jak maszyna. Jednak w rzeczywistości
brak jakichkolwiek wartości lub ich odrzucenie jako fałszywych
rodzi się z rozpaczy21, która musi prowadzić do cierpienia. Nie
możemy jednak powiedzieć, że jest to cierpienie, które znamy
z innych lektur. Jest to uczucie zgoła inne, bowiem „[n]ie posiada żadnego wyższego sensu, nie daje się go wytłumaczyć;
jest absurdalne, głupie i niepotrzebne. Ważny jest wszak stosunek antybohatera do cierpienia. Antybohater chce cierpieć”22. A w egzystencji naszego bohatera jest coś przykrego,
przeciwnego życiu, co najlepiej widać na pierwszych stronach tej powieści, kiedy leży on w łóżku i nie widzi żadnego
sensu w zajmowaniu się czymkolwiek. Może nie jest to w późniejszych momentach Dnia oszusta już tak eksponowane, ale
każe nam sądzić, że w jego zachowaniu jest coś przeciwnego
życiu. Zresztą bez wątpienia cierpienie nie pasowałoby Iredyń-

> 19 S. Lem, op. cit., s. 149.
> 20 Warto przytoczyć tutaj cytat z Musila, który celnie może opisać cechy
charakteru naszego bohatera (jeżeli w ogóle byłoby to możliwe): „Jest zdolny. Ma silną wolę. Nie ma przesądów, jest odważny, wytrwały, obcesowy i roztropny. [...] niech sobie te wszystkie cechy posiada. Tylko że naprawdę to on
ich nie ma”. R. Musil, Człowiek bez właściwości, przeł. K. Radziwiłł, K. Truchanowski, J. Zeltzer, Warszawa 1971, t. 1, s. 80.
> 21 „Nihilizm, powie Nietzsche, to proces, w którym wszystkie wartości najwyższe tracą wartość, to radykalna odmowa wartości, sensu, dążności do
celu. Nihilizm przejawia się w smutku, w rozpaczy”. V. Szydłowska, Nihilizm
i dekonstrukcja, Warszawa 2003, s. 92.
> 22 M. Januszkiewicz, op. cit., s. 93-94.

skiemu u jego postaci. Ta bowiem ma być wyrachowana, bez
emocji, a najważniejsza ma być jej gra, ciągłe udawanie, zmienianie póz i masek. Gdyby skupiała się na cierpieniu, stałaby
się mdła, sentymentalna. Jednak trudno nie wyzbyć się uczucia, że w jej czynach znajdujemy od czasu do czasu pierwiastek
cierpienia. Otoczenie, w jakim żyje – obskurne pokoje, podrzędne knajpy, wśród ludzi złych, cynicznych, czasami oszpeconych – powoduje „odruch obrzydzenia, rodzi chęć ucieczki,
wtrąca w stan bezwładu”23. Jednak trafia tam na własne życzenie. Może przecież ze swoim sprytem zarabiać o wiele większe
pieniądze, egzystować z kobietami, a nie tylko z nimi grać. Jest
w zachowaniu tego antybohatera coś cierpiętniczego. W końcu nawet mówi do siebie: „Do czego ci potrzebne to podwójne udawanie? Wobec siebie i niej? A może wstydzisz się tego,
że wyobrażasz sobie, stojąc przy oknie, drogę z rosnącymi po
bokach olchami i to miejsce, gdzie odpoczywałeś prawie pół
dnia”24. Ile w tych słowach jest gry? Znając tę postać, najpewniej tyle samo, co cierpienia. Jest to najtrudniejszy atrybut antybohatera, który można by jej przypisać. A mimo to trudno
oprzeć się wrażeniu, że zamaskowany pod ciągłym cynizmem,
bardzo istotny.
Jeżeli mówimy o wolności bohatera Dnia oszusta, musimy zwrócić uwagę, że jest to wolność nihilistyczna, niepodlegająca żadnym normom czy ograniczeniom, mająca charakter niszczący. Wynika z kaprysu, chwilowej możliwości czynu
i przekonania, że wszystko jest dozwolone. Nie ma ona dużo
wspólnego z wolnością według filozofii egzystencjalizmu, bo
choć nie podlega żadnym regułom ani prawom, to jednak nie
tworzy u tej postaci odruchu odpowiedzialności za swoje czyny, ani tym bardziej trwogi, która musi towarzyszyć takiej wolności. Może i jest w niej odosobnienie w bycie jako całości,
brak oparcia w rzeczywistości i normach tejże, ale brakuje tu
stawania się człowiekiem i kształtowania własnego ja. Przykładem tak rozumianej wolności jest moment z książki, w którym
główny bohater podaje pijanej znajomej antabus, wmawiając
jej, że to tabletka na ból głowy. W wyniku tego kaprysu postaci
Iredyńskiego dziewczyna umiera, a on sam konkluduje to takimi słowami: „Idąc ulicą, zastanawiasz się, dlaczego dałeś dziew-

> H. Gosk, Bohater swoich czasów, Izabelin 2002, s. 164.
> 24 I. Iredyński, op. cit., s. 20.
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czynie antabus. Nie potrafisz w tej chwili jasno określić powodów”25.
Badana przeze mnie postać jest outsiderem, ale przez to
antybohaterem. Przy tym kontestując wszelkie wzorce kulturowe, podważając normy i nie zważając na zasady moralne, staje
się nihilistą. Jednak jak już ustaliliśmy, nihilizm nie musi wiązać
się wyłącznie z negowaniem czy być aktem oskarżycielskim.
Może służyć także odczarowywaniu rzeczywistości, odkrywaniu jej słabych stron, burzeniu fasady, za którą kryje się prawdziwa moralność systemu. Ma rację Januszkiewicz pisząc: „Jako
człowiek świadomy i samoświadomy, antybohater odkrywa jedynie iluzyjność czy fikcjonalność porządku społecznego, obnaża jego niestabilność, nietrwałość i zakłamanie. Jest nihilistą
– owszem. Ale właśnie z tego powodu jest również – moralistą”26. Nazwanie moralistą postaci stworzonej przez Iredyńskiego bez wątpienia byłoby nadużyciem. Jednak na pewno trzeba
zwrócić dużą uwagę na jego umiejętność komentowania rzeczywistości, która jawi się mu jako ciągła gra między ludźmi,
a także zdolność do dostrzegania pozorności norm systemu
mającego na celu ograniczanie ludzkiej egzystencji. W końcu
przecież nie można odrzucić kontekstu historycznego w powieści Iredyńskiego, o którym można powiedzieć, że był nie
tylko jednym dniem oszusta, ale czasem ciągłego oszustwa,
kłamstwa i sztucznych norm. Pozorność struktur społecznych
kazała pisarzowi „penetrować marginesy tejże rzeczywistości,
zajmować się przejawami patologii indywidualnej i społecznej,
skoro zdewaluowało się to, co nie było owym marginesem i patologią”27.
Oszust pomiędzy upadkiem a obcym
Podobieństwo pomiędzy oszustem a bohaterami powieści Alberta Camusa Upadek oraz Obcy narzuca się samo. Pierwszy z nich, Clemence, przypomina postać stworzoną przez Iredyńskiego w swoich grach z ludźmi. Napotkanemu mężczyźnie
w amsterdamskiej knajpie opowiada część swojego życia, które traktował jak grę. „Często zmieniałem rolę; ale była to wciąż
ta sama sztuka [...] W pewnym sensie wierzyłem zresztą w to,

> 25 Ibidem, s. 104.
> 26 M. Januszkiewicz, op. cit., s. 82.
> 27 H. Gosk, op. cit., s. 35.
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co mówiłem, przeżywałem swoją rolę”28 – mówi czytelnikom.
W tym teatrze jednak znajduje inną przyjemność niż oszust.
Jego celem jest mianowicie budowanie swojego ego ciągłym
udawaniem dobrego człowieka, kiedy w rzeczywistości odczuwał wyłącznie chęć bycia takim. Nie pomagał ludziom dla ich
dobra, lecz dla własnego wizerunku. Żyje on niczym wydrążony człowiek, który mimo spełniania się w pracy, kontaktach z kobietami29 czy w byciu dobrze postrzeganym przez ludzi, odkrywa brak oparcia w rzeczywistości. Nie znajduje jej sensu. Skupia
się wyłącznie na małych przyjemnościach z niej płynących, choć
nie zawsze zachowuje się tak, jakby chciał. Kiedy może uratować
od prawdopodobnie samobójczego skoku przypadkowo napotkaną dziewczynę, nie robi nic. Nie kupuje gazet przez najbliższe dni i odrzuca od siebie wspomnienie. Nie reaguje po ludzku
na to wydarzenie. W teatrze wydarzeń zachowuje się inaczej niż
zwykle, wmawiając sobie, że może nic się nie stało. Wytrąca go
to z równowagi, ponieważ na chwilę przestał grać. Kiedy zawsze
udawał, że jest „pożyteczny, inteligentny, cnotliwy, obywatelski,
oburzony, wyrozumiały, samotny, budujący...”30, to tym razem zachował się „normalnie”. Dzięki takiemu brakowi czynu, podobnie
jak oszust, „wprowadza nas w świat ludzkiej egzystencji, negliżując podstawowe jego aspekty: obojętność względem indywidualnych losów, nieczułość ludzi względem siebie, nieuporządkowanie, sprzeczności, chaos oferujący nadmiar możliwości”31.
Uświadamia czytelnikom, że jego zachowania, dla innych widoczne jako wzniosłe, służą mu tylko do gry, kreowania samego
siebie, a jeśli nie ma widowni, wtedy nie działa. Przy całej miłości
do siebie, do zwykłych przyjemności, obnaża ludzkie zachowania mające za cel wyłącznie grę i tworzenie własnej maski. Ma ją
tylko jedną, w przeciwieństwie do oszusta, ale w końcu ta zaczyna go męczyć, kiedy uświadamia sobie zwodniczość wszystkiego, co robił. Świadomość gry, rzeczywistego nieuznawania wartości, bycia kimś innym, staje się dla niego pułapką, przed którą
się buntuje. Gdyby nie to, stałby się nihilistą doskonałym, oszustem na wyższą miarę niż bohater Iredyńskiego, ponieważ dzię-

> 28 A. Camus, Upadek, przeł. J. Guze, Warszawa 1957, s. 51.
> 29 Warto też zwrócić uwagę na podobieństwo kontaktów z kobietami oszusta Iredyńskiego oraz Clemente’a, który mówi: „Budziłem w kobietach czułość
i słodką słabość serca, sam doznając ich tylko powierzchownie”. Ibidem, s. 55.
> 30 Ibidem, s. 73.
> 31 A. Grzegorczyk, Kochanek prawdy. Rzecz o twórczości Alberta Camusa, Katowice 1999, s. 55.
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ki swojej grze nadal byłby człowiekiem poważanym, o wysokim statusie społecznym. Będąc kompletnym racjonalistą, stałby
się nihilistą ekstremalnym. A tak wyłącznie spowiada się przed
nami, w rzeczywistości mówiąc o społeczeństwie.
„Dzisiaj umarła mama. Albo wczoraj, nie wiem”32. Te słowa
na początku powieści Obcy wypowiada jej główny bohater –
Meursault. Podobny ton, braku odczuwania, znaleźć możemy
niemal na każdej stronie tej książki. Przesycona ona jest nierzeczywistością istnienia i obowiązujących człowieka norm.
Meursault przypomina tu bardziej oszusta niż Clemente pod
względem swojego próżniactwa, negowania moralności oraz
zwyczajów społecznych. Dzień po pogrzebie matki na plaży
poznaje dziewczynę, z którą spędza noc. Następnie możemy
przeczytać: „Pomyślałem, że jest niedziela, i zrobiło mi się smutno: nie lubię niedziel. Odwróciłem się na drugi bok [...] i spałem
do dziesiątej. Potem do południa paliłem papierosy ciągle leżąc”33. Opis bardzo podobny do tego, jaki możemy znaleźć na
początku Dnia oszusta. Obydwie te postacie na swój sposób
rozumieją, że ich czyny nie mają żadnego znaczenia. Obydwaj
są ludźmi nieczułymi, niewrażliwymi, absurdalnymi. Mieszkają
w małych klitkach. Jednak to, co różni Meursaulta od oszusta,
to jego prawdomówność. Nie gra, nie udaje, bo nie widzi sensowności zakładania żadnej maski. Żyje z dnia na dzień, szuka
małych przyjemności. Znów mamy opowieść z krańcowym racjonalistą, który jednak – co okaże się na końcu książki – zdaje
sobie sprawę z nierzeczywistości świata. Jest nihilistą i odrzuca prawa rządzące społeczeństwem. W sytuacji przypadkowej potrafi zabić człowieka na plaży; w obronie własnej, choć
bez świadków, a przeciwnik nie miał broni. Na rozprawie sądowej nie odczuwa żalu za swój postępek. Uważa, że zabił przez
przypadek. Ludzie zasiadający na sali sądowej jego obojętność
biorą za zatwardziałość. Pytany, dlaczego nie odczuwał żałoby po matce, czy ją kochał, odpowiada: „Oczywiście, kochałem
mamę, ale to o niczym nie świadczy”34. Oszust Iredyńskiego zapewne przybrałby jakąś maskę, ale prawdopodobnie mógłby
się zachować jak Meursault. Mówić z oschłością o tym, jak widzi świat. W jego poczuciu nierzeczywistości jest mu blisko do
bohatera Camusa.

> 32 A. Camus, Obcy, przeł. M. Zenowicz, Warszawa 1958, s. 5.
> 33 Ibidem, s. 22.
> 34 Ibidem, s. 63.

Nihilista odczarowujący
Bohater Iredyńskiego łamie przez niemal całą powieść
wszystkie możliwe konwencje. Robi to w większości bez żadnych powodów. Jeśli Iwan Karamazow, Stawrogin czy Piotr
Wierchowieński mają swój cel, to postać oszusta dokonuje
swoich czynów beznamiętnie, bez emocji i celu. Poznajemy go,
kiedy leży w łóżku i nie widzi żadnego sensu, by wstać. Kiedy
dzwoni dzwonek do drzwi, ma nadzieję, że nic się nie wydarzy, nikt tychże drzwi nie otworzy. Jednak kiedy do tego dochodzi, na scenę wkracza Monika, z którą zaczyna swoją grę.
„Ująłem jej dłoń i podniosłem do ust. Był to gest wielokrotnie
przeze mnie obserwowany w teatrze”35 – mówi nam. W identyczny sposób opisuje kobietę: „to, że Monika, wygładzając pedantycznie płaszcz, mówiła o swojej miłości, nie ma żadnego
znaczenia. Z drugiej strony przyzwyczajono cię do pewnych
konwencji”36. Traktuje więc życie jako teatr, pełen gry i umów,
których od czasu do czasu należy użyć, aby odgrywać przed
ludźmi odpowiednie role. W ten sposób obnaża zachowania
społeczne, które przecież nie tylko jemu służą do posługiwania
się drugim człowiekiem. Jest sumą zjawisk zbiorowych. Najłatwiej byłoby go nazwać kimś obłąkanym, ale taki nie jest. Za
nic tylko ma sobie normy, więzi międzyludzkie, które mają za
zadanie „używać” innych ludzi. „Piekło to inni”, mógłby powiedzieć za Sartre’em, gdyby nie to, że sam to piekło innym stwarza, robiąc jakby krok do przodu, manewr wyprzedzający. Zgodzić w tym wypadku należałoby się z Hanną Gosk, która pisze:
Wspólny Bursie, Hłasce, a potem Iredyńskiemu i Czyczowi będzie motyw obrony realizowanej w formie ataku zawczasu, wynikającej z przeświadczenia, że ponieważ rzeczywistość jest perfidnie przewrotna, zagrożenie przychodzi
z najmniej oczekiwanej strony, dlatego należy atakować to,
co budzi pozornie największe zaufanie37.
W podobny sposób gra z kolejną kobietą, Wandą, której wmawia, że jest pijakiem i tylko ona może mu pomóc. Następnie
spędza z nią noc, by rano znów zagrać, okłamać, założyć inną
maskę. Bije ją w twarz, a ona myśli, że jest chamem, który nie
może sobie poradzić z uczuciami. Odchodzi w ten sposób, by
twierdziła, że jest brutalem. Niszczy zastaną i stworzoną przez

> 35 I. Iredyński, op. cit., s. 21.
> 36 Ibidem, s. 20-21.
> 37 H. Gosk, op. cit., s. 182-183.

siebie sytuację. Kłamie przy tym z taką samą łatwością, jak obcym mężczyznom w taksówce czy barze. A co najważniejsze,
w tych kłamstwach nie ma żadnej idei. Robi to z wyboru, a sytuacje, które z tych manipulacji są wytwarzane, również stają
się nieprawdziwe. To znaczy są tak prawdziwe jak scena w filmie czy kabarecie. Mają one na celu zdezerterowanie z rzeczywistości, która przecież wcale nie jest o wiele bardziej realniejsza niż ciągła blaga, którą się ludzie karmią. W końcu po śmierci
Boga i dewaluacji wartości najwyższych nic już nie jest prawdziwe, a ludzkie życie jest przypadkiem.
Na samym końcu zabija Jolantę, dziewczynę kolegi, która
podejmuje z nim grę i również mu kłamie. Spotyka ją w barze,
gdzie go oszukuje, że została porzucona. Zabiera ją do domu
swojego znajomego, gdzie podaje jej antabus, mówiąc, że to
środek na ból głowy. W wyniku tego czynu dziewczyna umiera.
Po tym wszystkim oszust mówi do siebie: „Schodząc po schodach, żałujesz, że dałeś dziewczynie antabus. Jesteś przekonany, że mogłeś go lepiej spożytkować”38. Jeszcze nie wie, co
się stanie, ale kiedy się dowiaduje o jej śmierci, reaguje znów
spokojnie. W końcu przy przypadkowej grze dwóch „oszustów”
czasami dochodzi do tragedii. Podobnie jak w systemie moralnym świata obozowego naszkicowanego przez Borowskiego,
podłość jest formą przetrwania i przystosowania. Oczywiście
przypadek śmierci w Dniu oszusta jest przesadą pisarską autora, ale sporo mówiącą o rzeczywistości. Przy spotkaniu dwóch
kłamców tylko jeden może wygrać. Podłość ludzi, którzy ze
sobą grają, jest wytworem konstrukcji społecznej. Inna sprawa, że bohater Iredyńskiego trafia w powieści na swojego znajomego, który również ciągle udaje i się zgrywa. Mówi o nim:
„Ty i inni stworzyliście tego chłopca. To znaczy nauczyliście go
pewnej sumy gestów, min i zdań”39. Dlatego trzeba stwierdzić,
że identyczne gry pomiędzy ludźmi toczą się przez cały czas,
ponieważ pewne zachowania są reprodukowane i rozprzestrzeniane w strukturze zbiorowej i kulturowej.
Nie inaczej ma się sprawa z innymi osobami, na które trafia
bohater Iredyńskiego. Kłamie bez powodu, czasami dla zarobku, ale sumy, jakie zarabia, są niskie. Ze swoimi umiejętnościami wcale nie musiałby sprzedawać rękawiczek Foche’a, które
w rzeczywistości należały do jego gospodyni, czy trzyzłotowych

> 38 I. Iredyński, op. cit., s. 21.
> 39 Ibidem, s. 37.
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tomików wierszy futurystów po zawyżonej cenie. Tylko że on nie
chce więcej, tak samo jak w swoich czynach nie dąży do niczego
konkretnego. Pijąc wódkę, nie znajduje w tym przyjemności, podobnie jak po spędzonej nocy z kobietą. Wszystko to jest przypadkowe i niepotrzebne, brak w tym chęci i woli. Najlepiej czuje
się w swoim obskurnym, małym pokoju, więc rację ma Bartosz
Kowal, pisząc:
Człowiek staje się nihilistą, gdy zmierza do osiągnięcia stanu
apatii, rozumianej jako zduszenie w sobie woli, witalności,
chęci i – co za tym idzie – (twórczej) aktywności. W tym sensie nirwana (wyciszanie w sobie woli życia) i asceza (redukowanie życiowych potrzeb) stanowiłyby uhonorowanie nihilizmu jako stanu, postawy i tendencji40.
Nasz bohater jest bez wątpienia nihilistą, ale przy tym wiele mówiącym nam o otoczeniu, w jakim się obraca – nie tylko w sferze
mikro-, ale i makrospołecznej. Znamy podobne przypadki z ówczesnej literatury (wtedy poznawano wspomnianego Camusa
czy Hemingwaya, Sartre’a, Kafkę). Jednak postać wykreowana
przez Iredyńskiego za każdym razem idzie o krok dalej w swoich czynach, przy tym cofa się, jeśli chodzi o odpowiedzialność
moralną. Jego nihilistyczne gesty mają na celu odrzucenie rzeczywistości, w jakiej egzystuje. Ta bowiem wydaje się przeżarta nicością, która „traci swą hipotetyczność i z formalnego założenia staje się przeżywanym wykładnikiem człowieczeństwa”41.
Przepełniona również jest konwencjami społecznymi, które degradują człowieka do roli coraz bardziej przedmiotowej: wobec
innych i wobec systemu. Dlatego bohater Iredyńskiego w formie obronnej robi to samo, traktując „rzeczywistość jak skład
martwych przedmiotów, jak ogród, w którym jest najzupełniej
sam, bez bliskich, bez sumienia, bez Szatana i bez Boga”42. Łamie wszystkie normy i obyczaje, zasady prawne i moralne. Przez
to jest nihilistą, ale jak już wcześniej napisałem, nie może to być
rozumiane wyłącznie jako akt oskarżycielski (choć jednostronnie tak), ale również może służyć do odkrywania prawd o świecie. Przypomnijmy, że on sam wybiera taką rolę43. Służy ona do

> 40 G. Kowal, Nihilizm Friedricha Nietzschego, [w:] Nihilizm i historia. Studia
z literatury XIX i XX wieku, red. J. Ławski, M. Sokołowski, Białystok–Warszawa
2009, s. 479-480.
> 41 M. Werner, op. cit., s. 24-25.
> 42 S. Lem, op. cit., s. 154.
> 43 „Jego styl egzystencji nie jest smętnym rezultatem ześlizgnięcia się na
dno, rozmaitych życiowych potknięć czy katastrof, lecz postawą niejako zdo-
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opisywania i odczarowywania rzeczywistości, fikcjonalności porządku społecznego. Jej celem jest mówienie o własnym otoczeniu. A według tego wszystko jest wynaturzone, upozowane
i skłamane. Świat utracił swoje fundamenty i trwałe zasady (jeśli
takie w ogóle były). W Dniu oszusta nihilista żyje w czasie nihilizmu, który nie jest tylko chwilową lub krótkotrwałą częścią historii, nie zainfekował też tylko pojedynczych jednostek czy danych grup społecznych. Stał się nieodłącznym stanem ludzkiej
świadomości.
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Abstract
Dawid Szkoła, A disenchanting nihilist in A Day of a Fraud
by Ireneusz Iredyński
The article portrays the problem of nihilism present in A Day of
a Fraud by Ireneusz Iredyński. A lack of values within the main
character of this book is not an isolated problem, but becomes
a natural state of awareness among the entire society. With the
help of the history of nihilistic attitude analysis, concepts such

as: outsider and antihero, as well as due to the comparison of
Iredyński’s novel with two Albert Camus’ novels (The Stranger,
The Fall), the author of this article attempts to understand the
motives of his main character.. They convey a lot about surrounding reality and the issue of nihilism itself, which is to be
read under many angles. At Iredyński, nihilism is not only a negative label. It also serves to disenchant the world.

LITERATURA < ZNACZENIA < 97

98

NOTES 5
Miłosz
Andrzej Zawada

Nieżywemu niedźwiedziowi co do tego,
Jak fotografować będą wypchanego.
Po osiemdziesiątce

Przyśnił mi się Miłosz. Czesław Miłosz.
W nocy z 31 grudnia 2011 na 1 stycznia 2012. A raczej
w Nowy Rok nad ranem, bo przecież to noc sylwestrowa.
W tym śnie znalazłem się w saloniku Miłoszów w Krakowie,
w domu przy ulicy Bogusławskiego. Rozmawialiśmy w związku z książką, którą przygotowywałem. Poeta siedział na sofie, ja
w fotelu. Sączyliśmy whisky.
– Moje życie to lokalność do potęgi drugiej – powiedział Miłosz. – Lokalność lokalna.
– Dlaczego ? – zapytałem zaskoczony. – Nie rozumiem. Przecież jest pan człowiekiem światowego sukcesu. Noblistą. Tyle
nagród, tyle doktoratów honoris causa, przekłady, sława, uwielbienie kobiet, mężczyzn, zazdrość kolegów-literatów, nienawiść dyktatorów...
– Polska literatura – odpowiedział poeta łagodnie, z wyćwiczoną pedagogiczną cierpliwością – zresztą podobnie jak
wiele mniejszych literatur, to sfera lokalności: odrębny język,
miejscowe mity, ciążenie specyficznego, w przeważającej mierze destrukcyjnego doświadczenia historycznego i obciążenie
konkretnej przeszłości społeczno-ekonomicznej. A zatem rzeczywistość zamknięta, ograniczona do niewielkiego obszaru
językowego i geograficznego. Można byłoby ją określić jako
egocentryczną, zafiksowaną na przeżywaniu – a nawet przeżuwaniu – własnych doświadczeń, głównie krzywd, doprawionych poczuciem wyższości, a wręcz misji. Propozycja intelektualno-estetyczna mało pociągająca i prawie nieczytelna dla
ewentualnego odbiorcy z zewnątrz.

Wybierając polską literaturę jako główną treść i profesję
mojego życia, wybrałem tę właśnie lokalność do drugiej potęgi. Jak typowy Polak, czyli człowiek zaściankowy, niezainteresowany szerszą rzeczywistością, poznawczo zamknięty, a może
nawet neurotycznie lękliwy, niepewny siebie i obawiający się
konfrontacji ze światem, wybrałem ucieczkę w fantazmat. Nic
dziwnego zatem, że po siedemdziesięciu latach zajmowania
się czymś, co okazało się urojeniem, czuję się zawiedziony, rozczarowany, zgorzkniały i oszukany.
– Ale... – próbowałem niepewnie protestować – sam pan
wielokrotnie mówił i pisał, że...
Przerwał mi, zniecierpliwiony:
– O tak, nie cały zginę, zostanie po mnie
Wzmianka w czternastym tomie encyklopedii
W pobliżu setki Millerów i Mickey Mouse.
Obudziłem się wstrząśnięty, z bólem głowy. Whisky pita we
śnie działa szczególnie mocno.

***
Ten dziwny sen o umysłowej lokalności jako zjawisku pejoratywnym jest być może echem poglądów Miłosza na nasze
postawy, na szczególne niedobrą rolę, jaką w formowaniu się
polskiego umysłu odegrał romantyzm, a zwłaszcza mesjanizm.
Używając pojęcia lokalności, powinienem wyraźnie zaznaczyć,
że w użyciu są dwa przeciwstawne sposoby jego rozumienia. Pozytywny – w którym tzw. mała ojczyzna jest miejscem
autentycznego doświadczenia i zakorzenienia osobowości
(Żmudź, Wilno), oraz sposób negatywny, w którym lokalność
oznacza świadome zamknięcie poznawcze, dobrowolne i zarazem lękowe unikanie wiedzy o rzeczywistości, hołubienie
wygodnych stereotypów, egocentryczny komfort łatwych,
a kategorycznych opinii. Miłosz konsekwentnie się tej drugiej
lokalności przeciwstawiał, przez co najpierw był okrzyknię-
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ty zdrajcą i ubekiem (Wraga i inni, 1951), później również pluli na niego zarówno emigranci, jak władcy PRL, jeszcze później
atakowali go także poeci sobie jedynie przypisujący prawo do
miana patriotów (Zbigniew Herbert), aż w końcu polska kołtuneria nie godziła się na pochówek Miłosza na Skałce, tak
że ostatecznie niezbędna okazała się osobista interwencja
Jana Pawła II.

***
Czy pamiętacie dni poprzedzające pogrzeb Czesława Miłosza? Pisarzom zaświtała myśl, żeby poetę pochować w Krakowie na Skałce, obok Jana Długosza, Kraszewskiego, Wyspiańskiego, Asnyka, Lenartowicza, Malczewskiego i jeszcze kilku
innych artystów. Zgodę miał wydać przeor zakonu paulinów,
ale zwlekał z decyzją. Dzień, drugi, trzeci... Rodzina czeka, nie
można przygotowywać pogrzebu. Równocześnie furtian paulinów udziela prasie wywiadów i mówi, że Miłosz „z Panem Bogiem miał niewiele wspólnego”. A „to, że Papieżowi podoba się
jego twórczość, jeszcze o niczym nie świadczy”. „Nasz Dziennik” zamieszcza o śmierci poety niewielką notkę, w której pisze,
że był komunistą i „opowiadał się za uczynieniem z Polski 17.
Republiki Sowieckiej”. Ponadto chciał, aby w Polsce Ludowej
zabronić drukowania Biblii. I żadnych innych informacji, prócz
tych przerażających kłamstw.
Na czwarty dzień radio podaje, zaznaczając, że to wiadomość nieoficjalna, iż Miłosz ma jednak być pochowany na Skałce. Czyżby braciszkowie się ugięli? A może tylko lawirują, bo
słyszymy jednocześnie, że nie wiadomo, czy krypta do następnego piątku, na który wyznaczono pogrzeb, będzie wyremontowana i że w takim razie możliwe jest, że najpierw pochowają Miłosza w Alei Zasłużonych, a później przeniosą. Czyli, jak
to określił kiedyś Andrzej Czeczot na jednym ze swoich rysunków, którym komentował rozkwitłą wkrótce po 1989 roku manię przywożenia z zagranicy prochów różnych zasłużonych Polaków, znowu będą „wykopki narodowe”. Chyba że wcześniej
rozwinie się dyskusja, z której wyniknie to, co jednomyślnie powiedzieli brat furtian i „Nasz Dziennik”.
W końcu pogrzeb się odbył, 23 sierpnia, osiem dni po śmierci poety. Jak niezrozumiale to wówczas brzmiało: pogrzeb Miłosza. Abstrakcyjnie, absurdalnie, nierealnie. Dobrze pamiętałem Miłosza sprzed kilku lat, pięciu, siedmiu, ośmiu. W sposobie
poruszania się, w gestach podobny był wtedy do mojego ojca
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i nie tylko ja widziałem to podobieństwo. Kiedy Miłosz osiągnął
starość, kiedy przeszedł dobrze już strzeżoną granicę osiemdziesiątki, bałem się, że jak wszyscy starzy ludzie, będzie musiał umrzeć. Ale on zachowywał się tak, jakby to bezwyjątkowe
prawo jego nie dotyczyło. Spotykał się z mnóstwem osób, opowiadał, podróżował, spacerował, biesiadował, śmiał się rubasznie, żartował i psocił. Pisał coraz wspanialej. I powoli, powoli,
oszukując rozum, zacząłem wierzyć, że tak może pozostać. Że
jeszcze bardzo długo tak będzie.
Aż nagle w środku roku 2002 przyszła wiadomość o niespodziewanej śmierci Carol. Wiadomość straszna, jak skrytobójczy cios. Poznałem Carol w Krakowie, w ich mieszkaniu, w 1996
roku. Dynamiczna, wysportowana, pogodna, bezpośrednia,
przyjacielska. Dla Miłosza czuła i opiekuńcza. Żona i anioł stróż.
Jeździła po centrum Krakowa rowerem. Twierdziła, że ostrzega przechodniów wołaniem: Nie umiem zakręcać! Z zapałem i uporem uczyła się polskiego. Jej wymowa była wspaniale amerykańska, istota obecności ruchomego „e” w odmianie
(„Teraz ide do ryneku”) stanowiła dla niej przykład mistycznej
tajemniczości polszczyzny, ale w żaden sposób nie chciała gości skłaniać do przechodzenia na angielski.
Po jej śmierci napisał Orfeusza i Eurydykę. Jeden z najbardziej przejmujących i najpiękniejszych poematów w polskiej
poezji.
Pogrzeb Miłosza. O jedenastej msza w Bazylice Mariackiej.
Celebrował kard. Franciszek Macharski, koncelebransi: arcybiskup Józef Życiński, który też wygłosił homilię, i biskup Tadeusz Pieronek. Potem kondukt przeszedł na Skałkę, gdzie przed
kościołem Paulinów odbyło się pożegnanie Poety. Przemawiali
politycy i poeci. Wśród nich wysłannik Lecha Wałęsy, który był
widoczny w kościele Mariackim, minister kultury Waldemar
Dąbrowski, Adam Michnik, wysłannik prezydenta Litwy, prezydent Krakowa. Ktoś z Francji i rabin Krakowa. A także Szymborska, Seamus Heaney, Tomas Venclova, Adam Zagajewski.
Czytano wiersze Miłosza po litewsku, rosyjsku, francusku, angielsku, hebrajsku.
Czesław Miłosz został pochowany w Krypcie Zasłużonych,
gdzie ponad sto lat temu znaleziono szczątki Jana Długosza.
Ojciec przeor krakowskich paulinów, ten który początkowo był
przeciwny przyjęciu Miłosza na Skałkę i którego opinię wyrażał zapewne ów daleki od caritas brat furtian, wygłosił mowę,

z której wynikało, że Miłosz był religijny i trzeba go tam pochować, by dalej prowadzić zaczęty przez papieża dialog Kościoła
z „ludźmi kultury”.
Mam wrażenie, że dawniej tak ortodoksyjnych kryteriów religijności nie stosowano. Pochowany w tej samej krypcie Ludwik Solski nie był podobno wzorem moralnego prowadzenia
się, podobnie zresztą jak Karol Szymanowski, choć w ich raczej
intensywnym erotycznym życiu występowały różnice.

***
W Rodzinnej Europie, czytanej na nowo dla potrzeb seminarium, które przygotowywałem dla studentów ukraińskich, białoruskich i litewskich, zauważyłem opinie, na jakie, być może,
nie zwracałem uwagi podczas dawniejszych lektur. A czytałem
tę książkę po raz pierwszy w latach siedemdziesiątych; dość
nieporadny szkic, zdradzający bardziej fascynację niż dogłębne odczytanie, umieściłem w swej drugiej książeczce, zatytułowanej Wszystko pokruszone (1985). Dzisiaj zwróciło moją wagę
zdanie: „Im później gdzieś pojawiał się nacjonalizm, tym skwapliwiej starał się nawiązać do na wpół bajecznych czasów” (Rodzinna Europa, Czytelnik, Warszawa 1990, s. 27).
Ta przenikliwa uwaga ma wartość uniwersalnej prawdy. Potwierdza się – na przykład – w młodej kulturze dziewiętnastowiecznej Finlandii, za pomocą Kalevali kreującej swoją „antyczną” mitologię. Z równym powodzeniem można byłoby jej użyć
do objaśnienia powojennej „piastyzacji” Ziem Zachodnich.
We Wrocławiu, w Zielonej Górze, Szczecinie czy Gdańsku pilnie potrzebne było spoiwo nowego nacjonalizmu, żeby przesiedleńcy z ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego nie
zapadli masowo na schizofrenię wynikłą z zaburzenia zbiorowej tożsamości. W dawnej, wieloetnicznej Polsce identyfikacja
narodowa dokonywała się bowiem nie na podstawie wspólnoty języka i nie na podstawie religii, bo takich jedności nie było,
ale wyrastała ze wspólnoty terytorium. Teraz ten najważniejszy
zwornik został im odebrany, co więcej, zastąpiło go terytorium
obce, a nawet wrogie. Jedynym ratunkiem mógł być magiczny
zabieg zmiany kulturowego oblicza tego terytorium. A tego,
z kolei, można było dokonać manipulując odległą przeszłością,
do której nie sięgała już zbiorowa pamięć – reinterpretując
znaczenie świadectw historycznych i mitologizując je.
Kilka stronic dalej natknąłem się na analizę przemian świadomości społecznej, analizę, która znakomicie objaśnia spór

o postawy i mentalność, jaki toczono całkiem niedawno, bo
najwyżej przed rokiem, na naszym uniwersytecie. Miłosz pisze:
Tam, gdzie w świadomości zbiorowej wyraźnie rozdzielona jest pozycja jednostki i jej zamożność, gdzie nie pokrywają się one ze sobą, a więc stosuje się skalę, w takim
czy innym sensie, arystokratyczną, pęd do odznaczenia się
w dziedzinie literatury, nauki czy sztuki ma charakter poszukiwania legitymacji, jakiej kiedyś dostarczał herb. Nigdzie
poza Europą Wschodnią artysta, literat czy naukowiec nie
korzysta z praw tak wyjątkowych [...]. Wyjątkowym prawom
nie musi zawsze towarzyszyć wyższy dochód, bo zastępuje go nieraz uznanie, nie musi też towarzyszyć wolność,
bo państwo, nawet łamiąc i podporządkowując sobie artystę czy naukowca, składa tym samym hołd jego roli, uznaje
jego wagę (s. 38).
Atak na feudalny charakter polskich wyższych uczelni używa
jako broni agresywnej zarzutu anachronizmu. Stan świadomości polskich środowisk akademickich to nie tylko dziedzictwo
mentalne feudalizmu. Za prosta to byłaby diagnoza. Zacząć
trzeba od właściwego rozpoznania uwarunkowań kulturowych. To temat na poważniejszą dyskusję, o ile nasze środowisko się na nią zdobędzie.

***
W Roku Miłosza miałem kilka odczytów w bibliotekach,
w Dzierżoniowie, Świebodzicach, we Wrocławiu, a także dla licealistów oławskich i wrocławskich... Każdej z tych publiczności zaproponowałem inny temat i po wykładach z uwagą słuchałem pytań i opinii. Nie ma nic cenniejszego dla mówiącego
niż reakcja słuchacza.
Po kolejnym wykładzie pomyślałem, że jednym z tematów
rzeczywiście ważnych, aktualnych, kontrowersyjnych, których
poruszenie mogłoby być pożyteczne, byłoby przedstawienie
poglądu Miłosza na patriotyzm, na Polskę, jej miejsce i rolę,
na Polaków, ich romantyczne utopie, zalety i wady narodowe.
Trzeba przecież powiedzieć coś żywego, autentycznego, ciekawego i wyjść poza poznawcze stereotypy i rytuały jubileuszowej celebry. Ale czy to się może udać?
Zatrzasnęły się za nim wrota gramatyki.
Teraz szukajcie go w gajach i puszczach słownika.
Na śmierć poety

***
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Szedłem przez Ostrów Tumski i znowu myślałem o Miłoszu,
o jego starości i o tym, co wtedy pisał. Układałem w głowie następny wykład dla licealistów, na którym zamierzałem spróbować opowiedzieć im w sposób zrozumiały, co w tej poezji
jest najważniejsze. I z pewną bezradnością uświadamiałem sobie, że szczątkowy, sprowadzony do pedagogicznego banału
szkolny obraz tej poezji jest bez sensu, może co najwyżej zniechęcać. Przedstawić późne wiersze Miłosza – o taki temat mnie
proszono. Co ja powiem tym nastolatkom? Mam im słowami
Miłosza opowiadać o tym, co to jest starość i zwątpienie?
Czy może zacytować wiersz, w którym poeta mówi, że starość zaczyna się tego poranka, kiedy po raz pierwszy nie obudzimy się „ze stojącą pytą” (Późna starość).
Albo może przeczytać im wiersz o tym, że głód życia
nie ustaje do końca, wiersz, w którym jest mowa o „tyłkach
i udach” dziewczyn i w którym poeta karci sam siebie słowami:
„Stary lubieżny dziadu, pora tobie do grobu, nie na gry i zabawy młodości”?
To mam czytać i komentować? Na pewno by tego nie zrozumieli, na powierzchni zostałoby tylko wrażenie świntuszenia.
Może więc coś innego, łatwiejszego? Traktat teologiczny? Przecież to jest tak samo trudne, jeżeli nie bardziej. Orfeusz i Eurydyka? Wspaniały poemat, cudownie mądry, ale bardzo złożony,
trudny z powodu wymaganej erudycji i dojrzałej perspektywy
życiowej. Nie, to nie może być lektura dla młodych ludzi.

***
W jednym z dolnośląskich miast miałem wykład na „konferencji naukowej” pt. Miłosz znany i nieznany. Przyszli chyba wszyscy miejscowi notable i dyrektorzy instytucji oświatowych i kulturalnych. Witanie każdego z osobna trwało dziesięć minut. Sala
pełna konformistycznie grzecznej młodzieży. Nie przepadam
za wykładami publicznymi, w liceach, na szkoleniach dla bibliotekarzy czy nauczycieli; od wielu lat tego nie robię. Nie pasuje
mi rola linoskoczka pokazującego sztuczki na rynku. Ale w tym
roku trochę się złamałem i przyjąłem bodaj pięć propozycji, odrzucając kilka innych, głównie tych z bardziej odległych miejsc.
Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to banalnie, ale na kilka pogadanek zgodziłem się z poczucia obowiązku – chciałbym bodaj
jedną osobę zachęcić do czytania Miłosza, który jest nieprawdopodobnie mądry. A my jako społeczeństwo przeżywamy ostry

102

regres. Niech więc tych kilka gawęd będzie moim dodatkowym
wkładem w tak pilnie potrzebną pracę u podstaw.
A Miłosz? No cóż. Był wieszczem – wiedział, że „musi być gotów na ziemię bez-gramatyczną”.

***
Obszerne dzieło poetyckie Czesława Miłosza wsparte jest
na przynajmniej trzech elementach. Pierwszym z nich jest pamięć, podstawowy składnik kultury.
Obok pamięci wspólnej, tej, którą nazywamy historią, jak
i tej, którą dziedziczymy pod postacią symboli i mitów, jest
też pamięć indywidualna. Obydwie łączą się w jedność, przenikają, wzajemnie objaśniają lub zaciemniają. W poezji Miłosza wypowiada się wiele wykreowanych przez autora person,
jakby aktorów, którzy są głosami. Reprezentują różne epoki historyczne, odmienne miejsca, czasem odległe od siebie krajobrazy, indywidualne doświadczenia, osobne światopoglądy.
Wytwarza się literacki substytut powtórnego istnienia, świata
poza czasem, coś w rodzaju katolickiego „świętych obcowania”.
Z pamięcią łączy się poznanie, uwaga koncentrowana na
rzeczywistości. To drugi element konstrukcyjny poezji Miłosza.
Poeta przygląda się światu stale i z najwyższą uwagą. Dla
scharakteryzowania takiej postawy stworzył nawet neologizm:
uważność. Bez uważności niemożliwy jest szacunek dla rzeczywistości. Bez szacunku nie ma zrozumienia.
Wnikliwa obserwacja rzeczywistości dokonuje się w poezji
Miłosza z kilku perspektyw naraz. Nie tylko z perspektywy indywidualnej i powszechnej, ale także w planie szczegółowym
i ogólnym. Miłosz widzi chwilowe detale i uniwersalne prawa
egzystencji. Jak Nils z Cudownej podróży patrzy na świat z wysoka i zarazem z bardzo bliska, jak zamieniony w muchę bohater Gucia zaczarowanego.
Stała świadomość nietrwałości ludzkiego związku z rzeczywistością, subiektywizm świata nieustannie zmieniającego się
w strumieniu czasu, kruche, poza dobrem i złem usytuowane
piękno natury, jest dla poety źródłem estetycznej satysfakcji
i egzystencjalnej radości.
Żywiołowe uwielbienie istnienia to trzeci z konstrukcyjnych elementów tej poezji. Magiczny i religijny, zmysłowy i duchowy, intensywny podziw dla cudu życia wyróżnia tę lirykę
spośród twórczości wszystkich współczesnych.

Kiedyś wyrwało mu się: „O, jak ja bym chciał być młody
i mieć znowu siedemdziesiąt pięć lat!”.
Co takiego fascynującego jest w tej poezji? Magia zaklinania
życia, szamanizm dla wyposzczonych racjonalistów? Zmysłowe piękno słów? Perspektywa ponadczasowa w codzienności?
Głód harmonii? Bez wątpienia wszystko to razem. I wszystko to
więdnie przy każdej próbie nazwania. A cudem pisarstwa Miłosza było to właśnie – że jemu chwytana w słowa rzeczywistość
nie więdła. Przeciwnie – nabrzmiewała witalnością.
Przecież to on wzdychał:
Panie Boże, lubiłem dżem truskawkowy
I ciemną słodycz kobiecego ciała.
Jak też wódkę mrożoną, śledzie w oliwie,
Zapachy: cynamonu i goździków.
Jakiż więc ze mnie prorok? Skądby duch
Miał nawiedzać takiego?
Wyznanie, 1986
Znajdował porozumienie z innymi wybitnymi osobowościami literatury drugiej połowy wieku XX. Najpierw z Witoldem
Gombrowiczem. Gdy Miłosz w 1951 r. przybył do Maisons-Laffitte, autor Ferdydurke mieszkał w Argentynie i pisał wówczas Trans-Atlantyk. Wkrótce twórczość i postawa Miłosza stała się przedmiotem analiz w Dzienniku Gombrowicza. Z kolei
dzieło Gombrowicza Miłosz omawiał wielokrotnie w esejach,
w podręczniku historii literatury i na wykładach. Między pisarzami wywiązał się zasadniczy dialog.
W okresie francuskim poważny wpływ na światopogląd poety wywarła Simone Weil, z którą się przyjaźnił.
Z kolei w Ameryce głęboka przyjaźń intelektualna wywiązała się między Miłoszem a Thomasem Mertonem, zakonnikiemtrapistą, poetą i filozofem.
Bliskość pojmowania poezji, wspólnota pochodzenia z Europy Środkowo-Wschodniej silnie łączyła Miłosza z rosyjskim
poetą Josifem Brodskim i łączy z poetą litewskim Tomasem
Venclovą. Miłosz wysoko ceni także poezję Irlandczyka Seamusa Heaneya, laureata Literackiej Nagrody Nobla z roku 1995.
W twórczości Miłosza ostatnia dekada XX i pierwsze cztery lata XXI wieku były okresem imponującej aktywności. Opublikował w tym czasie kilka tomów poezji i prozy poetyckiej,
dwa zbiory komentowanej korespondencji, siedem tomów
eseistycznych, trzy antologie, zawierające również eseje. Kilka-

naście nowych książek, nie licząc przedruków i nowych edycji
zbiorowych.
Miłosz regułą swego poetyckiego postępowania uczynił
przyswajanie z obydwu głównych i antagonistycznych tendencji XX stulecia, awangardowej i tradycjonalistycznej, tego
wszystkiego, co wzbogacało jego poetykę i pomagało ignorować ograniczenia. Jednym z rezultatów takiej postawy wobec
dziedzictwa przeszłości i wobec współczesnych wysiłków artystycznych stała się otwartość poezji Miłosza na przeszłość literatury, szczególnie na starsze jej obszary, słuch dla języka XVI
i XVII wieku, odrzuconego przez romantyków.
Pozwoliło to poszerzyć współczesną poetykę i przywrócić
jej zdolność oraz odwagę podejmowania ważnych, jednostkowych i uniwersalnych tematów.

***
W samym powołaniu poety zawiera się paradoks. Zaciekle
indywidualistyczny, dążąc do celów widocznych dla kilku
tylko jego najbliższych przyjaciół, przyzwyczaja się do swojej etykietki trudnego i mało zrozumiałego, po to tylko, żeby
odkryć któregoś dnia, że jego wiersze stanowią więź między ludźmi i że, chce tego czy nie chce, musi wziąć na siebie
symboliczną rolę.
(Z przemówienia Czesława Miłosza wygłoszonego podczas bankietu po wręczeniu Literackiej Nagrody Nobla, 10
grudnia 1980 r.)

Już w roku 1946 przenikliwy krytyk Kazimierz Wyka dostrzegł
w poezji Miłosza dzieło trwalsze od swojej epoki. W eseju pt.
Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie pisał:
Wyrósł nad głowy swoich rówieśników i rywali poetyckich.
Stoi przed nim trud, już nie tylko na miarę jego pokolenia,
któremu dotąd sprostał jako artysta, łamał się i walczył jako
człowiek ustalający swoje miejsce w rzeczywistości. Trud na
miarę poezji, która nie przemija, gdy przeminą jej czasy

***
Jako artysta Miłosz stale pozostawał osamotniony. Jeszcze
w latach młodzieńczej działalności w Żagarach rychło przestał mówić wspólnym głosem. Od niedawna można czytać
zadziorną publicystykę poety z tamtych lat, zebraną w obszernym tomie pt. Przygody młodego umysłu (Kraków 2003),
i wyraźniej niż dotąd widzieć, że młody autor Poematu o czasie
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zastygłym odrzucał ówczesną świadomość poetycką jako mylną i powierzchowną. Drażnił go dualistyczny podział na wartościową „awangardę” i wtórnego Skamandra, lekceważył każde
myślenie dające prymat kwestiom warsztatowym. W jednym
z niepublikowanych aż do roku 2011 listów, jakie wymieniał z trochę starszym od siebie Jarosławem Iwaszkiewiczem,
ten niespełna dwudziestolatek, mający za sobą zaledwie debiut prasowy, napisał dobitnie: „Jest religia i jest poezja, reszta
k’cziortu” (9 kwietnia 1931).
W latach wojny Czesław Miłosz uczestniczył w konspiracji
kulturalnej, ale jako poeta wybrał osobną drogę.
Po wojnie nie przyjął dyktatu żadnej z dominujących poetyk.
Zdecydowawszy się na emigrację, znalazł oparcie w Jerzym
Giedroyciu i jego Instytucie Literackim, ale nie dostosował się do
obowiązujących w polskich środowiskach poglądów politycznych ani wyobrażeń o Polsce (Zniewolony umysł, Rodzinna Europa).
W Ameryce nie stał się pisarzem anglojęzycznym, nie przyjął też modnych filozofii i poetyk. Trwając uparcie przy swoim
światopoglądzie i środkowoeuropejskim dziedzictwie kulturalnym, uczynił z nich alternatywną wobec współczesnych postawę artystyczną.
Wciąż fascynuje mnie ten Miłosz, jego dzieło niezgłębione, nie do wyczerpania, urzekające nowym pięknem i nową
mądrością przy każdej kolejnej lekturze. Wracam raz po raz
do jego wierszy i za każdym razem działają one na mnie z nie
mniejszą siłą niż kiedyś, przed trzydziestu paru, dwudziestu czy
też przed szesnastu laty, kiedy pisałem swojego Miłosza do serii „A to Polska właśnie”.
W „Roku Miłosza” ukazał się ogrom publikacji, wśród nich
monumentalna, imponująca erudycją monografia Andrzeja
Franaszka Miłosz. Biografia.
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To porządne i ciekawe studium jest zapisaną ścieżką lektury. Opowiada o Miłoszu całym, a więc nie wyłącznie o poecie
i nie wyłącznie o poezji, ale o wszystkim: o jego życiu, poglądach, doświadczeniach, o przygodach z polityką, przygodach
z kobietami, przygodach z mężczyznami, o życiu z literaturą, z rodziną, z alkoholem, z Polską, z Litwą, z Rosją, z Europą
i z Ameryką. O jego sporach z polskością i z katolicyzmem,
z Mickiewiczem i z Dostojewskim. Było to karkołomne zadanie,
ale autor z nim sobie poradził.
O Miłoszu napisano całą bibliotekę i teraz zapewne jest pisana i będzie pisana następna, bowiem twórczość tego autora w miarę upływu czasu będzie otwierała przed nami coraz to
nowe widoki i poziomy znaczeń.
Co nie osładza goryczy tej Miłoszowej uwagi:
„Ale to słaba pociecha, że będą nas czytać doktoranci,
czego oni nie będą czytać! Chciałoby się zadziałać inaczej
niż dla bibliotecznego kurzu”.

***
Kiedy w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia korespondowałem z Czesławem Miłoszem, mieszkającym
wówczas jeszcze w Berkeley, w jednym z listów napisał mi: „Pytania Pana, nie ukrywam, są dla mnie kłopotliwe. Odpowiedź
wymaga przeniesienia absolutnie innej aury na aurę dzisiejszą
i przypominając tamte lata zdałem sobie sprawę, że właściwie
nic nie jest do przekazania, czyli że tak naprawdę przeszłość
pozostaje niedostępna”.
Pamiętając o bezwzględności tego twardego prawa, przerywam niniejsze zapiski.
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MONTAŻ MA KREOWAĆ WIARYGODNĄ ILUZJĘ
RZECZYWISTOŚCI FILMOWEJ
Rozmowy z montażystami (cz. 1)
Iga Anna Kołacz w rozmowie z Milenią Fiedler

> Nie

wszyscy zapewne zdają sobie sprawę z tego, jaki
wpływ na ostateczny kształt dzieła filmowego ma praca
montażysty. Jak to się dzieje, że ktoś, kto jednak nie tworzy,
w pełnym tego słowa znaczeniu, własnej wypowiedzi, może
zdecydować o jego recepcji?
> Może, zdecydowanie, choć jasne jest to, że jeżeli chcemy wypowiedzieć się we własnym imieniu, stworzyć dzieło, które będzie komunikatem bezpośrednio od nas, to nie powinniśmy
zajmować się montażem. Trzeba zająć się reżyserią, scenopisarstwem, zostać malarzem, czyli wybrać dziedzinę, która tej
autoekspresji służy.
Montaż jest współpracą, a może nawet pracą w czyimś imieniu – reżysera czy producenta. Bo film jest przecież pracą zbiorową. Mnie fascynuje ten rodzaj spotkania z ludźmi, w którym
należy głęboko wejść w cudzy sposób myślenia. Jest to rodzaj
podróży, kontaktu z drugim człowiekiem. Montażysta, z jednej
strony, pracuje z materiałem filmowym, który niesie jakąś treść,
zawiera ładunek emocjonalny, z drugiej strony związany jest
z tymi, którzy podejmują ostateczne decyzje dotyczące dzieła. Niemniej montażysta musi użyć własnej osobowości, wrażliwości, sposobu myślenia.
Film jest pracą zbiorową. Montażystów jednak się nie zauważa, rzadko wymienia na premierach. To reżyser i aktorzy
zbierają laury.
Montażysta jest osobą niewidzialną. Rezultat jego pracy jest
ukryty. Tak naprawdę, nie znając materiałów wyjściowych, nie
obserwując procesu, mając tylko do czynienia z ukończonym
filmem, bardzo trudno określić, ile w gotowym dziele jest jego
udziału. Nie można rozszyfrować, na ile montażysta wpłynął
na produkcję. Oczywiście, mając doświadczenie i dobrze znając film, można pewne rzeczy rozpoznać. Oparte jest to jednak
na przypuszczeniach. Pracę operatora kamery widać, aktora
teoretycznie widać, chociaż postać ekranowa może być zbu-

Fot. Iga Kołacz.

dowana bardziej poprzez montaż niż aktorstwo. Tak się dzieje
w przypadku dzieci, zwierząt, ale też i zawodowych aktorów.
Czasami koncepcja postaci, z którą aktor przychodzi na plan,
z różnych względów w trakcie montażu ulega bardzo dużym
modyfikacjom. Nagle się okazuje, że reżyser miał całkiem inne
wyobrażenie o bohaterze, który pojawił się na ekranie. Ale aktora oczywiście dobrze widać.
> Czy to montażystom jakoś przeszkadza? To, że aktorów widać, a ich nie, chociaż to oni w znaczący sposób poprawiają
nasz odbiór gry aktorskiej?
> Nie. Osoby, które chcą być widoczne na tyle, aby rezultat ich
pracy był rozpoznawalny, bo pragną sławy, po prostu nie podejmują tego zawodu. Widać to już na początku. Ta praca przynosi inny rodzaj satysfakcji – satysfakcji samej w sobie. My,
montażyści, wiemy, na ile się sprawdziliśmy. Nie znam nikogo,
kto wykonuje ten zawód i odczuwa frustrację z braku rozpoznawalności. Dla mnie nie było to nigdy problemem.
> Jak naprawdę wygląda wasza praca. Jak wielką odpowiedzialność się wam powierza?
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> Tradycje są dwie. Istnieje model anglosaski, w którym montażysta historycznie był samodzielnym członkiem ekipy. Jego odpowiedzialność i kompetencje były większe niż obecnie. Wynika to ze stosowanej technologii. W Stanach Zjednoczonych
Moviolę1, która służyła do montowania filmów, mogła obsługiwać tylko jedna osoba. W związku z tym musiała podejmować wszystkie decyzje i pokazywać już zmontowaną wersję filmu. Siłą rzeczy montażysta był bardziej samodzielny. Wyróżnia
się także drugi model współpracy, nazywany potocznie francusko-rosyjskim. Wywodzi się on z tradycji reżyserskiego kina
autorskiego. Zarówno u teoretyków, jak i w praktyce twórczej
Francji i Związku Radzieckiego reżyser był traktowany jako jedyny autor filmu. To nieco utopijny model, ponieważ nie da się
kontrolować w takiej materii absolutnie wszystkiego. Jednakże
ten sposób myślenia o twórczości filmowej niegdyś funkcjonował. W tym modelu montażysta był osobą, która wykonywała
czynności wyłącznie mechaniczne. Według wskazówek reżysera przycinał i sklejał ze sobą fragmenty filmu. Ale w praktyce nigdy to tak nie wygląda.
> Laikom wydaje się, że przy montowaniu filmu dokumentalnego montażysta mniej się narobi? Bo przecież dokument
ma odtwarzać fakty. Co innego film fabularny – w nim kreuje się nową rzeczywistość. Przeczuwam jednak, że w praktyce wygląda to inaczej.
> To prawda. Żaden film dokumentalny nie odzwierciedla faktów, nie pokazuje rzeczywistości, ale ją właśnie kreuje. Filmy
dokumentalne są jedynie wypowiedzią na temat rzeczywistości. Montaż w dokumencie odgrywa więc zdecydowanie większą niż w innych formach rolę. W przypadku fabuły pewne decyzje o tym, jak przedstawić rzeczywistość, są podejmowane
na planie. Przed kamerą pojawia się rzeczywistość już wykreowana. Natomiast w klasycznym dokumencie (nieinscenizowanym) rejestruje się realne fragmenty. W montażu powstaje
zaś rzeczywistość filmowa.
Potoczne wyobrażenie zawodu montażysty to łączenie kawałków filmu w całość w taki sposób, aby się one po kolei odsłaniały. Niektórzy zauważają nawet pewien sposób narracji,
> 1 Moviola

– prototyp nowoczesnego stołu montażowego. Urządzenie
wyposażone w niewielkich rozmiarów ekran, pozwalające przewijać taśmę
wprzód i wstecz (wraz z odtworzeniem dźwięku) oraz zatrzymywać wybrany
fragment filmu.
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ale tak naprawdę najistotniejszym elementem montażu jest
kreowanie rzeczywistości. Montaż służy budowaniu czasoprzestrzeni filmowej oraz postaci. Przez umieszczenie konkretnego obrazu w kontekście wpływamy na to, co powstanie. To,
co widzowie odczytują jako temperament bohatera – czy jest
on spontanicznie reagującym cholerykiem, czy osobą, która podejmuje działanie po namyśle – to wynik decyzji zapadających w montażowni. Nawet jeśli materiał pokazuje kogoś
w sposób charakterystyczny, bardzo prostym ruchem można
to zmienić, chociażby wydłużając pauzę. Z kolei, zestawiając
ze sobą reakcje, z tego samego materiału można zrobić postać
tchórza lub desperata.
To, o czym mówię, tak samo odnosi się do materiału dokumentalnego. Materiał zarejestrowany bardzo łatwo zmanipulować. Kino zresztą na tym polega. Widzowie otrzymują rodzaj
iluzji, ponieważ oglądając przekaz audiowizualny, zostają „włożeni” w inną rzeczywistość. Przecież ona nie zamyka się w kadrze. Kiedy siedzimy w kinie, wydaje nam się, że przestrzeń filmowa jest zarówno przed nami, jak i za nami. Na tym polega
jego iluzja.
> Czy sztuka montażu polega właśnie na kreowaniu iluzji?
Bo jeśli tak, to pracę montażysty uznać należy za pełnoprawną sztukę.
> Montaż jest sztuką pod tym względem, że jest działalnością
kreacyjną. Nie jest natomiast twórczością swobodną, nieograniczoną, spontaniczną, ponieważ trzeba przekazać konkretny
komunikat. Montaż nie jest również pracą samodzielną. Jeśli
nie dostanę materiału, to nie mam czego montować. Jednak
jest on twórczością, ponieważ w trakcie montażu powstaje coś,
co nie istniało wcześniej. W tym znaczeniu montaż jest sztuką. Wszystko zależy od produkcji. Zdarzają się zresztą sytuacje,
w których faktycznie montażysta ma swobodę twórczą. Wtedy
film staje się autorską wypowiedzią.
> Miałaś okazję samodzielnie zmontować film?
> Trzykrotnie byłam proszona o stworzenie wersji jakiegoś filmu. Nie podpiszę się jednak pod tymi produkcjami jako jedyny autor. Przecież operator kamery czy reżyser też miał w nich
swój udział. W przypadku filmu montażowego2 (czyli filmu,
który jest kręcony z całkiem inną intencją i w innym celu), jeże-

> 2 Film montażowy – utwór filmowy zmontowany z fragmentów innych
filmów, zazwyczaj opatrzonych komentarzem.

li materiały zostaną użyte do skomponowania innej wypowiedzi, pozostaje pytanie: na ile twórcami produkcji są osoby, które nakręciły materiał w myśl pierwotnej idei?
Montowałam Jeden dzień w PRL Macieja Drygasa3, który
w całości składał się z materiałów służb bezpieczeństwa oraz
materiałów telewizyjnych. W tamtym czasie nakręcono je
w pewnym celu, natomiast Drygas ten sam materiał wykorzystał na potrzeby własnego filmu. Pomimo iż korzystał z tych samych materiałów, nabrały one innego znaczenia. Pojedyncze
ujęcie z jednej strony jest jednoznaczne (pokazuje dom, człowieka, płaczącą blondynkę), z drugiej zaś strony zawiera w sobie potencjalną wielość możliwych znaczeń. Jest więc ekstremalnie wieloznaczne. Wszystko jest uzależnione od tego,
który fragment i w jakim porządku pokażemy. Czasami ujęcie
po zmontowaniu nie odzwierciedla pierwotnego znaczenia.
Już eksperyment Mozżuchina4 dowodził, że emocja postaci
jest zależna od kontekstu.
> Kto z reżyserów, z którymi współpracowałaś, miał podobną wizję dzieła do twojej? Z kim praca tak dobrze się układa,
że film właściwie sam się robi?
> W tym sensie dobrze współpracuje mi się z Witoldem Adamkiem5 oraz Maciejem Dudkiewiczem6. Z reguły im dłużej trwa
współpraca, tym mniej się trzeba nagadać, aby zrozumieć, o co
chodzi drugiej osobie. Natomiast pewna łatwość wspólnego myślenia niekoniecznie jest wartością samą w sobie. Przykładowo, bardzo cenię sobie współpracę z Mariuszem Trelińskim7, chociaż to, co pragnie wyrazić poprzez swoje filmy, jest
dosyć skomplikowane. Odwołując się do współpracy z nim, nie
mogę stwierdzić, że wiem, o co mu chodzi. Jest to proces długiego rozpoznawania. Mariusz ma doskonale określony cel, ma

> 3 Maciej Drygas (ur. 1956) – polski dokumentalista, reżyser filmowy i radiowy, scenarzysta. Film z Milenią Fiedler: Jeden dzień w PRL (2005).
Mozżuchina (inaczej: efekt Kuleszowa) – eksperyment
montażowy przeprowadzony przez radzieckiego reżysera L. Kuleszowa, który
zmontował ujęcie twarzy rosyjskiego aktora kina niemego, I. Mozżuchina,
z ujęciami talerza zupy, kobiety w trumnie i bawiącego się dziecka. Eksperyment dowodził, że znaczenie ujęcia zależy od jego montażowego kontekstu.
> 5 Witold Adamek (ur. 1945) – operator filmowy, scenarzysta, reżyser i producent. Filmy z Milenią Fiedler: S@motność w sieci; Miss mokrego podkoszulka;
Wtorek; Poniedziałek.
> 6 Maciej Dudkiewicz (ur. 1958) – reżyser, scenarzysta. Filmy z Milenią Fiedler: W pustyni i w puszczy; Fuks; Duch w dom; Ojciec Mateusz.
> 7 Mariusz Treliński (ur. 1962) – reżyser, scenarzysta. Film z Milenią Fiedler:
Egoiści.

> 4 Eksperyment

dużą siłę oddziaływania, ale niekoniecznie wie, jak to osiągnąć.
W związku z tym razem szukamy rozwiązań. To bardzo cenne.
Podobnie sytuacja wygląda z Wojciechem Marczewskim8. Projekty, które z nimi robiłam, miały długą drogę. Współpraca nie
polega na natychmiastowym i oczywistym porozumieniu, lecz
na odgadywaniu. Bywa różnie. Czasami mam kłopot ze zrozumieniem rodzaju emocji, o których mówi reżyser. Mój punkt
widzenia może być niejasny. Zazwyczaj sprowadza się to do
emocjonalnego reagowania czy wyobrażenia o emocjonalnym
oddziaływaniu obrazu, ponieważ to się najtrudniej werbalizuje. Inne rzeczy łatwiej nazwać, natomiast emocje wymykają się
wszelkim opisom. Także absolutne porozumienie niekoniecznie decyduje o jakości współpracy. Nie jest warunkiem koniecznym. Ważna jest otwartość i chęć maksymalnego porozumienia. Przy irytacji i braku cierpliwości nie współpracuje się
dobrze.
> Niektóre produkcje montowałaś „na spółkę”. Z którym
montażystą najlepiej ci się współpracowało?
> Montażyści rzadko pracują w teamie. Jedynie w przypadku
seriali, ze względów produkcyjnych, zapraszanych jest kilka
osób. Zdarzyło mi się np. wspólnie z Rafałem Listopadem9 tworzyć Katyń. Inną produkcją był szwajcarsko-włoski film, który
robiłam z Maćkiem Pawlińskim10. Jest to rzadka sytuacja. Z reguły nad projektem siedzi jeden montażysta, co daje najlepsze efekty. Główną cechą montażysty jest umiejętność nawiązania kontaktu, zrozumienia sposobu myślenia drugiej strony.
Zazwyczaj łatwo porozumiewam się z innymi montażystami,
potrafimy ustalić, gdzie się nasze myślenie różni, i znaleźć kompromis. Jestem w stanie z każdym pracować. Jeśli montażyści za bardzo różnią się w myśleniu, zawsze można podjąć odpowiedzialną decyzję o rozstaniu. W pracy zbiorowej nie liczy
się bowiem ego, lecz efekt końcowy. Tak samo zresztą wygląda praca z reżyserem w momencie, gdy montażysta ma inne
zdanie i chce wykorzystać odmienne rozwiązanie. Nie chodzi
jednak o to, kto ma rację. Jeżeli mimo argumentacji zostajemy
przy swoim rozwiązaniu, ostateczna decyzja należy do reżysera, ewentualnie do producenta.

>

8

Wojciech Marczewski (ur. 1944) – reżyser, grafik, scenarzysta. Filmy z Milenią Fiedler: Weiser; Czas zdrady.
> 9 Rafał Listopad – montażysta filmowy. Film z Milenią Fiedler: Katyń.
> 10 Maciej Pawliński – montażysta filmowy. Film z Milenią Fiedler: Osiemnaście.
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> Jak odbywa się praca dwóch montażystów przy jednym filmie? Montujecie równolegle czy jeden po drugim?
> Sytuacje są różne. Czasami z jakichś względów jedna osoba
zaczyna film, a druga kończy. Powodem może być na przykład
nieporozumienie między montażystą a reżyserem lub producentem. Osoba, która kończy montaż, korzysta z pracy poprzednika. Przemontowuje film lub po prostu kończy.
Układ, gdy widnieją dwa nazwiska w napisach filmu, może
dotyczyć pracy montażysty doświadczonego z początkującym.
Często montaż zaczyna osoba mniej doświadczona, a dopiero w późniejszym etapie (po pierwszej „układce” lub już mocno dopracowanej wersji) zaprasza się profesjonalistę. Działa on
wtedy na zasadzie konsultanta. Zdarza się, że uznany montażysta zjawia się tylko po to, aby rozwiązać jakiś problem montażowy. Osobie z zewnątrz łatwiej go zdiagnozować. Czasami
po prostu potrzebny jest ktoś z innym myśleniem, aby ruszyć
sprawę do przodu.
Współpraca bywa także równorzędna. Przy czym nigdy
nie jest tak, że dwóch montażystów pracuje razem w tym samym czasie. Nie da się tak. Chyba zaczęlibyśmy wyrywać sobie myszkę albo wychodzilibyśmy z montażowni na zmianę!
Rozwiązaniem jest podział obowiązków. Przykładowo – jeden montażysta robi sceny akcji, a drugi zajmuje się dialogami
i scenami psychologicznymi. Wszystko zależy od projektu, terminów, kwestii produkcyjnych.
> Jak sytuacja wyglądała z Katyniem Andrzeja Wajdy? Montowałaś razem z Rafałem Listopadem.
> Do montażu Katynia zostałam zaproszona. Nastąpił jednak
problem z terminami, ponieważ byłam już umówiona na inny,
zagraniczny film. Wiadomo było, że wyjadę tydzień po zakończeniu zdjęć do Katynia, czyli w momencie najbardziej intensywnego montażu. Z kolei producentowi i reżyserowi zależało, abym pracowała przy tym tytule, oraz na tym, żeby był
montowany od początku zdjęć. W praktyce wyglądałoby to
tak, że montaż czeka, aż przyjadę na weekend i go zrobię. Naturalnym rozwiązaniem był drugi montażysta, który miał pracować przy projekcie od samego początku. Zaproponowałam
Rafała Listopada, którego znałam jako byłego studenta. W rezultacie wspólnie pracowaliśmy nad tym filmem. Gdy byłam
jeszcze w Polsce, razem z Rafałem dublowaliśmy się. Każdy robił swoją wersję scen. Nie dysponowaliśmy całym materiałem,
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tylko montowaliśmy sceny, które zostały zrealizowane. Reżyserowi zależało na tym, by podmontowany materiał oglądać na
bieżąco. Umożliwiało to powstanie tzw. „układki” filmu. Montowaliśmy więc równolegle i wzajemnie oglądaliśmy rezultaty
własnej pracy. Rozmawialiśmy o różnicach. Wybieraliśmy najlepsze fragmenty. Była to bardzo harmonijna współpraca. W jej
trakcie wyjechałam robić drugi film, lecz właściwie co tydzień
byłam z powrotem. Tak powstała pierwsza „układka”. Natomiast potem podejmowane były decyzje dotyczące dramaturgii całego filmu – rozmowy z reżyserem, czyli najbardziej istotny moment montażu. Na tym etapie uczestniczyliśmy w filmie
we dwójkę. Jest to trochę inny proces – mniej się siedzi i bezpośrednio działa, a więcej główkuje. Zastanawialiśmy się nad
konstrukcją, koncepcją, jak to poprzestawiać, jak uzyskać najlepszy wyraz. Na tym etapie pracy przygotowuje się wersję,
ogląda na dużym ekranie, zbiera opinie widzów. Składając
pewną wersję, odczekuje się, aby ją ponownie obejrzeć. W ten
sposób zyskuje się dystans.
> Czy doskonała znajomość technik montażowych rzeczywiście jest niezbędna? A może, aby montować, wystarczy tylko chcieć?
> Świadomość technologicznych uwarunkowań filmu, dotycząca, na przykład, formatów obrazowych, emisyjnych, technologii laboratoryjnej (również w przypadku filmów kinowych)
– to jest jednak bagaż wiedzy, którą należy poznać, żeby skuteczniej działać. Sama obsługa sprzętu służącego do montażu nie jest skomplikowana. W tej chwili te technologie są dostępne i niedrogie. Można łatwo zainstalować program na
domowym komputerze. Rozpoznanie, na czym on polega, jest
tylko odrobinę trudniejsze od opanowania edytora tekstu. Dochodzą jednak reguły montażowe. Są to prawidłowości dotyczące gramatyki filmu. Tak naprawdę bez tej wiedzy można
się obejść. Ona pomaga, ale nie jest niezbędna. Metodą prób
i błędów też można dojść do dobrych rezultatów. Najważniejsza jest świadomość montażu: o co tak naprawdę chodzi? Narzędzia są raptem dwa – przeciąć i skleić, ale należy zadać sobie pytanie: co jest moim celem? Czego szukam? To decyduje
o tym, ile jestem w stanie osiągnąć.
Czasami mamy interesującą ideę, robimy film i nagle okazuje
się, że ciągle jest głupi. Amatorom wydaje się, że ich kłopoty wynikają z braku wiedzy o technice. Nie o nią jednak chodzi, tylko

o zrozumienie kilku prostych rzeczy, chociażby takich jak: Dlaczego kieruję w tę stronę kamerę? Co chcę opowiedzieć? Z reguły osoby początkujące mówią, że chcą zrobić film. Ale to nic
jeszcze nie znaczy, ponieważ nie doprowadzi nas do rezultatu.
> Po czym rozpoznać – oglądając film – dobrą rękę montażysty i jego wkład?
> Jeżeli film jest dobry, czyli dobrze się go ogląda, to na pewno
montażysta wiedział, co robi. Czasami film odbieramy jako zły.
Natomiast, nie znając punktu wyjścia, scenariusza ani materiału, nie jesteśmy w stanie go ocenić.
Jest wiele złych filmów robionych przez świetnych montażystów. Widzą np., że mogłyby być one bardziej tragiczne, nie
dostrzegają jednak, że brali udział w ich tworzeniu.
Łatwiej rozpoznać ewidentnie zły montaż. To wymaga pewnego rodzaju wprawy i znajomości tego, co montaż potrafi zrobić z filmem. Niektóre momenty w filmie widz może odczytywać
jako irytujące, niekonsekwentne, winą za to obarcza postaci,
uznaje, że są nielogiczne, ale można w tym rozpoznać błąd montażysty. W złym montażu mogą wystąpić elementy zakłócające
emocjonalne oddziaływanie. Niektóre rzeczy mogą zwalczać się
nawzajem lub może brakować wybrzmień (bądź są one przeciągnięte). Błędem są również te elementy filmu, które nie pasują
do całości i należałoby je wyciąć. Jeśli film jest po prostu dobry,
to nie ma wątpliwości, że montażysta także jest dobry.
> Zdarzyło ci się pracować przy filmie, którego scenariusz
był kiepski, lecz po zmontowaniu okazywał się dobry?
> Bardzo często. W drugą stronę zresztą też – scenariusz zapowiadał się obiecująco, a potem film był poniżej jego potencjału. Powiem szczerze, wybierając projekt, nie kieruję się samym
scenariuszem. Czasami nie czytam go w ogóle, ale są to rzadkie
przypadki. Natomiast staram się czytać scenariusz w specyficzny sposób: nie wyobrażam sobie filmu. To w niczym mi nie pomaga. Nie ma sensu budować w wyobraźni przyszłego filmu. Po
co mi to? Po pierwsze, jestem pewna, że to, co sobie wyobrażę,
będzie się różniło od materiału, który dostanę. Po drugie, te wyobrażenia zaśmiecają mój pogląd, ponieważ później, oglądając
materiał, trudno nie odwoływać się do wcześniejszych wyobrażeń. Zajęło mi trochę czasu, aby nauczyć się w ten sposób czytać
scenariusz. Nie mogę mieć żadnych wyobrażeń, lecz z drugiej
strony muszę czytać tekst w sposób analityczny (oceniać dramaturgię). W filmie przecież chodzi tylko o wywołanie emocji u wi-

dza. Parę razy przytrafiło mi się, że to, co w scenariuszu wydawało się banalne, było rezultatem mego niezrozumienia kwestii
zawartych w tekście. Później wyłaniało się w filmie coś, co miało
siłę, o którą bym go nie podejrzewała.
> Czy odmienne poglądy utrudniają montaż? Da się zrobić
dobry film bez akceptacji jego treści?
> W pewnych sytuacjach należy się rozstać. Mimo że montażysta nie jest autorem filmu i nie mówi w swoim imieniu, jednak jest odpowiedzialny za komunikat, który wypuszcza. Nie
wolno mówić: to nie jest moje, to reżyser tak myśli. Przytoczę
słowa nieżyjącej już wybitnej polskiej montażystki, Katarzyny
Maciejki-Kowalczyk11: „Każda sklejka jest przede wszystkim wyborem moralnym”. Jest to głęboka prawda na temat tego zawodu. Jeżeli jest „rozjazd” co do wartości, poglądów i moralności, to nie powinno się tego filmu robić. Oczywiście można
przerzucić się na tryb rzemieślniczy, ale to nie ma sensu. Pracowałam ostatnio przy filmie Lincz Krzysztofa Łukaszewicza12,
gdzie konflikt rzeczywiście utrudniał pracę. Wydłużał się montaż, ponieważ straciliśmy sporo czasu na to, żeby moje wątpliwości przedyskutować. Różnica zdań nie musi być od razu
powodem do rozstania. Rzecz nie polega na tym, aby zawsze
się zgadzać. To mogłoby być nawet nudne i usypiające. Chodzi o zaufanie. Postanowiłam przekonać się, czy reżyser ma rację. Film oparty jest na autentycznej historii sprzed paru lat,
gdy mieszkańcy pewnej wsi dokonali samosądu. Zabili człowieka, współmieszkańca, który im zagrażał. Moim problemem
był fakt, że pod względem moralnym i etycznym nie do końca zgadzałam się z tezą zawartą w filmie. Nie przekonywała
mnie. Miałam problem również z budowaniem emocjonalnego oddziaływania. Różniliśmy się z reżyserem w kwestii, czy
na zabójców można patrzeć jak na ofiary. Moje poglądy były
w opozycji do tego, co zawierał scenariusz, a tym samym do
sposobu rozumienia rzeczywistości przez bohatera. Osobiście
nie współczułam bohaterce i nie uważałam, że znajdzie się
widz, który będzie po stronie mordercy. Natomiast zdaniem reżysera tym postaciom należało współczuć. Po zmontowaniu filmu okazało się, że w jakiś sposób można podzielać zdanie tych

> 11 Katarzyna

Maciejka-Kowalczyk (1949-2008) – montażystka filmowa,
reżyserka. Wybrane filmy: Las; Kici, kici; Latawce.
> 12 Krzysztof Łukaszewicz (ur. 1976) – reżyser, scenarzysta. Film z Milenią
Fiedler: Lincz (2011).
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ludzi. Nie zmieniłam swojego podejścia do sprawy, ale nie był
to też film z jednoznaczną tezą. Tego typu dylematy pojawiają
się, gdy film sięga do kontrowersji czy niejednoznacznego osądu moralnego.
> Montując, oglądasz te same sceny po wiele razy. Zdarza ci
się oceniać grę aktorską?
> Fundamentem każdego filmu jest postać grana przez aktora.
Na pewno przy decyzjach, które fragmenty wybrać i co z nich
zbudować, pierwszym wskaźnikiem jest właśnie aktorstwo.
Wszystkie inne aspekty: uroda obrazu, wartość techniczna są
tak naprawdę drugorzędne. Jeżeli mamy do czynienia z momentem na ekranie, który wydaje się bardzo silny emocjonalnie, czyli jest prawdziwy i robi na nas wrażenie, ale ujęcie jest
nieostre, mimo wszystko warto zawalczyć o to, by się w filmie
znalazł. Ludzie przychodzą do kina obcować z ludźmi. Na tym
polega ich satysfakcja. To jest najważniejsze.
> Co jednak z gestami, powtarzalnością ruchów i minimalizacją błędów (takich jak niekonsekwencja w ułożeniu rąk),
które widz dostrzeże gołym okiem?
> Doświadczeni aktorzy zdają sobie sprawę z konsekwencji takich działań i fiksują13. Dbają o powtarzalność tej samej akcji
kręconej w różnych ujęciach. Dobrzy aktorzy wiedzą, w jakiej
wielkości planu są filmowani – czy to jest zbliżenie, plan ogólny czy detal. W związku z tym potrafią tak zmodyfikować swoją
grę, aby była ona spójna. Przecież jeśli aktor w planie ogólnym
i bliskim zrobi dokładnie to samo, wcale nie będzie to wyglądało podobnie – ze względu na odległość kamery. Te same gesty
w planie bliskim będą wydawały się o wiele silniejsze niż w planie ogólnym. Aktorzy dbają także o kierunek spojrzenia. Jest
mnóstwo technicznych umiejętności aktorskich, których aktor powinien mieć świadomość. Kiedyś na jednym z wykładów
profesor Stuhr powiedział studentom, że aktor kreuje postać
w przedstawieniu teatralnym. Natomiast w kinie nie ma on
kontroli nad koncepcją postaci. O tym decyduje montaż i postsynchronizacja14. W filmie istnieje wiele niuansów interpretacyjnych. Aktorzy wykorzystują to i w kolejnych dublach dają

> 13 Fiksować (łac. figo, figere, fixi, fixum ‘umocnić’) – dokładne powtórzenie czynności (gestu) wykonanej przez aktora podczas gry.
> 14 Postsynchronizacja – proces dodawania dźwięku do obrazów, po ich
nakręceniu i zmontowaniu. W jej ramach może odbywać się zarówno nagrywanie dubbingów głosów, jak i dodawanie muzyki diegetycznej albo efektów
dźwiękowych.
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różne odcienie emocjonalne. Tym samym zdają sobie sprawę,
że to będzie podlegało wyborowi, a nie ma potrzeby podejmować decyzji już na planie.
> Doświadczyłaś dziwnych przypadków związanych z montażem filmowym? Jakie są choroby tego zawodu?
> Takie jak przy długotrwałej pracy przy komputerze. Wszystkie dolegliwości typu wzrok, kręgosłup. Za to na głowę nie
pada, nie jest zimno, ani żadna cegła nie zleci z góry, co się zdarza na planie. [śmiech] Ponadto, jeżeli długo i intensywnie wykonujemy ten zawód, to w subtelny sposób zmienia się nasz
kontakt z rzeczywistością. Przez to, że więcej czasu spędzam
z obrazami rzeczywistości niż z nią samą, trochę zmieniam sposób patrzenia. Zauważyłam, że mój kontakt ze światem jest
o tyle zaburzony, że w pierwszym odruchu nie tyle stykam się
z rzeczywistością, ile ją oglądam i natychmiast interpretuję. Patrząc na coś, od razu mam skłonność, aby to nazwać, zaszeregować, jakoś określić, a nie naturalnie, odruchowo po prostu
poobserwować i poczekać, co z tego wyniknie.
Z żartobliwych dolegliwości występuje lekka schizofrenia.
Czasami przez kilka miesięcy mam intensywny kontakt z aktorem, z którym nigdy nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Montażyści sprawiają czasami wrażenie trochę zaburzonych, dlatego
że widząc aktora w realu, mają odruch, aby zareagować na niego jak na osobę bliską. Dobrze go przecież znam! Przynajmniej
mam takie wrażenie, gdyż przez ostatnie kilka miesięcy codziennie się widywaliśmy. W związku z tym, widząc aktora w rzeczywistości, uśmiecham się, kiwam głową i widzę po jego oczach,
że myśli: „Reaguje, jakbym ją znał, a przecież nie znam jej!”. Co
więcej, gubię się, kogo zdążyłam poznać, a kogo znam tylko
z ekranu monitora. To przekłada się niekoniecznie na aktorów.
Ostatnio zaczęłam przyglądać się kobiecie w kawiarni, która wydała mi się znajoma. W końcu ona też zaczęła mi się przyglądać.
Dręczyło mnie, czy ją znam. Doszłam jednak do wniosku, że znowu mam klasyczny objaw montażystów i pewnie znam kobietę
z materiału montażowego. W końcu ona podeszła i okazało się,
że jest to dziewczyna, którą poznałam 15 lat temu! Normalni ludzie nie mają takiego problemu. Jeśli ktoś wygląda im znajomo,
wiedzą, że gdzieś go spotkali. Natomiast montażysta ma cały
czas wątpliwość, czy aby na pewno spotkał tę osobę kiedykolwiek w życiu.

WĄTKI AUTOBIOGRAFICZNE
W WYBRANYCH FILMACH TIMA BURTONA
Urszula Poszumska

„Umysł Tima Burtona jest jak eksplodująca fabryka fajerwerków: żywy, ekscytujący, kolorowy, zaskakujący i wszędobylski”1
– tak w artykule z 1997 roku dziennikarz Bill Warren podsumował swoje wrażenia po spotkaniu reżysera i jest to prawdopodobnie najbardziej zwięzły i trafny opis Tima Burtona,
jaki kiedykolwiek powstał. Tim Burton to jednostka niezwykła,
o ponadprzeciętnej wyobraźni i bezgranicznym talencie. Trudno sklasyfikować jego dzieła – Burton nie trzyma się żadnych
kanonów, z wdziękiem żongluje konwencjami: kiczem, groteską, czarnym humorem, sentymentalizmem, baśniowością.
W rezultacie jego filmy, tak jak on sam, są „wspaniałym bałaganem”2. Opowiada poruszające i prostolinijnie mądre historie
w oryginalnej wizualnej oprawie. Tak oryginalnej, że jego styl
doczekał się własnej nazwy: „burtonesque”. Jednak nie tylko
jego filmy pobudzają wyobraźnię. Sam reżyser jest tak ekscentryczną i tajemniczą osobą, że powstały na jego temat legendy
medialne. Blady, z burzą potarganych włosów i zawsze noszący
się na czarno, „wygląda jakby wciąż słuchał The Cure”3, czyli jak
depresyjny, nieprzystosowany, zagubiony chłopiec. Jest w tym
oczywiście trochę prawdy, Burton ma skłonności depresyjne,
miewał w swoim życiu trudne chwile, w których rzeczywiście
zamykał się w sobie, a jedyną formą jego komunikacji ze światem były jego rysunki. Jest jednak osobowością dość złożoną
i nie można zamknąć go w szufladzie z napisem „nierozumiany
nadwrażliwiec”. Ma poczucie humoru i dystans do siebie, który uwidacznia się nie tylko w jego filmach, ale także w licznych
wywiadach z nim. Wydaje się też, że z wiekiem odnajduje w życiu więcej spokoju i satysfakcji. Pewną zasługę w tym ma na

> 1 B. Warren, Tim Burton Attacks!, [w:] Tim Burton: Interviews, ed. K. Fragi, Uni-

versity Press of Mississippi, Jackson, MS 2005, s. 109 (wszystkie tłumaczenia
z angielskiego, jeśli nie zaznaczono inaczej, U.P.).
> 2 D. Breskin, Tim Burton, [w:] Tim Burton: Interviews, op. cit., s. 37.
> 3 Ch. Spines, Men Are from Mars, Women Are from Venus, [w:] Tim Burton: Interviews, op. cit., s. 118.

pewno jego aktualnie ustabilizowane życie osobiste (od wielu lat jego partnerką jest aktorka Helena Bonham Carter, mają
dwoje dzieci), ale także swoista katharsis, jaką przeszedł kręcąc
niektóre ze swoich filmów. Sztuka jest jego formą terapii, pomaga mu uporać się z problemami, które drzemały w jego psychice latami.
Bohaterowie filmów Burtona nader często wyglądają jak
upiór z opery i stanowią galerię niegroźnych ekscentryków.
W związku z tym przyjęło się, że większość z nich to alter ego
reżysera. Nawet postacie niewymyślone przez Burtona – jak
Willy Wonka z adaptacji Charlie i fabryka czekolady czy Szalony Kapelusznik z luźno opartej na klasycznej powieści Alicji
w Krainie Czarów – zyskują pod okiem jego kamery fantazyjny rys, upodobniający je do szkiców z jego notatnika i w pewnym stopniu do niego samego. Pytanie jednak, w jakim stopniu i czy rzeczywiście można ich wszystkich ustawić w jednym
rzędzie, odnajdując w nich sporo wspólnych przymiotów, a na
końcu postawić znak równości między nimi a Timem Burtonem. Wydaje się to dużym nadużyciem, a także nieuchronnie
prowadzi do spłycenia przekazów jego filmów, spośród których wiele dostarcza uniwersalnych konkluzji. Sam Burton, pytany o to wielokrotnie i aż do znudzenia, także wyraźnie mówi,
że nie przekłada bezpośrednio swojego życia na swoje filmy.
Występują jednak pośrednie powiązania, daleko idące inspiracje i słowo klucz: emocje. Burton, aby wybrać scenariusz i podjąć się realizacji jakiegoś projektu, musi czuć z nim związek.
Bardzo osobistą więź, która pojawia się, gdy bohater lub historia są mu bliskie, jakby znane, gdy rozumie istotę ich cierpienia, bo sam przez to przechodził albo czuł się kiedyś podobnie.
To właśnie powoduje, że w niemal każdym nakręconym przez
niego obrazie odnajdziemy słabiej lub mocniej zaznaczone autobiograficzne wątki. Niniejszy artykuł poddaje analizie trzy
z jego filmów, przypadające na różne okresy jego twórczości
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i postrzegane jako jego najbardziej osobiste obrazy, dzięki którym odkrył i zrozumiał samego siebie. Zanim jednak przystąpi
się do dogłębnego odczytu jego dzieł, trzeba przyjrzeć się samemu reżyserowi.
Kilka słów o Burtonie
Tim Burton urodził się 25 sierpnia 1958 roku w Burbank
w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych jako pierwszy syn Billa
i Jean Burton. O dzieciństwie reżysera nie wiadomo wiele ponad to, co sam opowiada, a czyni to niezbyt chętnie. Był dzieckiem cichym i spokojnym, niesprawiającym większych problemów, niezbyt wyróżniającym się na tle swoich rówieśników.
Niewyróżniającym się, jeśli chodzi o zewnętrzne atrybuty, bo
w głowie Burtona od zawsze roiło się od nieprzeciętnych pomysłów, wizji, obrazów. Małemu Burtonowi rodzice nie poświęcali dużo uwagi. Nie znaczy to oczywiście, że go zaniedbywali – on sam stwierdza, że byli niewybiegającymi poza normę
Amerykanami. Ojciec grał kiedyś zawodowo w baseball, ale
kontuzja zakończyła jego karierę, co było najprawdopodobniej przyczyną jego frustracji. Później pracował w Burbank
Parks and Recreation Department (Wydział Parków i Rekreacji
Burbank). Matka prowadziła sklep z pamiątkami, których motywem były koty. Burton twierdzi, że oboje byli dość smutni,
uważa nawet, że matka cierpiała na depresję. W jednym z wywiadów tak opisywał atmosferę panującą w rodzinie: „Zawsze
odczuwałem głębokie, mroczne nieszczęście zatruwające powietrze w domu4”.
Nie darzył rodziców nienawiścią, ale nie potrafił wytworzyć
z nimi bliższej więzi, za co zresztą winę częściowo ponoszą też
oni – nie umieli okazywać uczuć ani sobie, ani dzieciom. W wieku dziesięciu lat przeprowadził się do babci i mieszkał z nią, dopóki nie rozpoczął samodzielnego życia. Jako szesnastolatek
przeniósł się do wynajmowanego mieszkania, a na czynsz zarabiał, pracując w restauracji. Do rodzinnego domu już nigdy
nie wrócił, a gdy miał około dwudziestu lat, w ogóle przestał
rozmawiać z rodziną.
Burtona od dziecka charakteryzowała postawa eskapistyczna – uciekał w świat filmów. Rzeczywistość nie tyle go przerażała, ile przeraźliwie nudziła. Nałogowo oglądał ulubione pro-

> 4 K. McKenna, ‘Playboy’ Interview: Tim Burton, [w:] Tim Burton: Interviews, op.
cit., s. 167.
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gramy w TV, takie jak The Brain that Wouldn’t Die (Mózg, który
nie chciał umrzeć – tytuł dość znamienny, kreskówka pokazywała np. rękę odciętą od ciała, która żyła własnym życiem, czy
gadające głowy pozbawione reszty ciała), i chodził do kina –
sam lub z kolegami, towarzystwo nie miało dla niego znaczenia – na tanie horrory klasy B. Jego idolem był Vincent Price,
kultowy aktor filmów grozy. Do jego ulubionych dzieł należały
zaś Godzilla, King Kong, Creature from the Black Lagoon, Jason
i Argonauci. Nie lubił czytać – z pewnością ta czynność wymagała za dużo koncentracji i cierpliwości, cech od zawsze Burtonowi obcych. Przemawiały do niego obrazy i on również
komunikował się za ich pośrednictwem. W rysunkach dawał
upust swojej wyobraźni, tworząc oryginalne kreatury, odrażające zwierzaki czy kiczowate straszydła, co nierzadko przerażało dorosłych. Jednak ani trochę Tima – on nigdy nie bał się
potworów, od małego oglądał je na ekranie, był oswojony ze
wszelkimi okropieństwami.
Kluczowe dla zrozumienia Burtona i dogłębnej analizy
jego filmów jest bliższe przyjrzenie się środowisku, w którym się wychował, czyli Burbank w Kalifornii, miasteczku będącym swoistym zapleczem fabryki snów, gdzie swoje siedziby mają wszystkie najważniejsze wytwórnie filmowe. Myli się
jednak ten, kto wnioskuje po powyższym opisie, że Burbank
jest dzielnicą blichtru, glamour, sławy; wręcz przeciwnie – to
nudne, senne miejsce, typowe przedmieścia, w których ma się
wrażenie, że prawdziwe i ciekawe życie płynie gdzieś obok.
Burbank to niekończące się rzędy identycznych bungalowów
z równo przystrzyżonymi trawnikami. Zamieszkują je typowe
amerykańskie rodziny: porządni rodzice z ułożonymi dziećmi,
którzy uwielbiają oglądać baseball w telewizji, a w niedzielne
popołudnie urządzają grilla. Amerykański sen? Dla Burtona
raczej koszmar. Burbank według niego to – jak każde przedmieścia – wylęgarnia dwulicowych półinteligentów, marzących o pretensjonalnym i przewidywalnym losie, żywiących
się plotką i problemami sąsiadów. Na przedmieściach wszyscy
teoretycznie się znają, żyją blisko siebie, ale tak naprawdę nic
o sobie nie wiedzą – są rzeczy, o których się nie mówi, które
rodziny ukrywają za fasadą sztucznego uśmiechu. Jedyna okazja, podczas której ludzie się jednoczą, to wypadek; tłum wyrusza wtedy na ulicę gnany ciekawością. Ta mentalność masy,
okrutnej w ocenach i pozbawionej emocji, kojarzy się Burto-

nowi z patologicznym zachowaniem przedstawianym w horrorach 5.
Growing up in suburbia was like growing up in a place where there’s no sense of history, no sense of culture, no sense
of passion for anything. [...] There was no showing of emotion6.
Dorastanie na przedmieściach było jak dorastanie w miejscu, gdzie nie ma żadnego poczucia historii, żadnego poczucia kultury, żadnego poczucia pasji dla czegokolwiek.
Nie było śladu okazywania emocji.
Tak właśnie przedstawiane przedmieścia są często drugoplanowym bohaterem filmów Burtona i mają ogromy wpływ
na losy pierwszoplanowej postaci. Niczym Burbank, które pozostawiło piętno na jego życiu i twórczości.
W 1979 roku Burton otrzymał staż u Disneya jako animator
i rozpoczął pracę nad filmem Lis i pies, który ukazał się w 1984
roku. Wymarzona posada okazała się wielkim rozczarowaniem,
a firma Disneya podobną do Burbank klatką, w której reżyser
nie mógł się rozwijać. Burton nie pasował do wizji Disneya –
słodkich bajek z happy endem; poza tym tworzenie animacji
okazało się bardzo nudnym zajęciem, bowiem polegało na rysowaniu setek tysięcy klatek. Burton nie odnajdywał przyjemności ani satysfakcji w rysowaniu dzień w dzień wizerunków
uroczego lisa i sympatycznego kundla. Wpadł w depresję, nie
potrafił zmusić się do rysowania, nie był w stanie dopasować
swojej kreski do klasycznego stylu Disneya. Wspomina, że zaczął w tym okresie zachowywać się dziwnie; zamknął się w sobie, godzinami potrafił siedzieć, patrząc w sufit, albo chować
się pod biurkiem. Po latach mówił, że był to najgorszy okres
w jego życiu. Ostatecznie ratunek sam go odnalazł. Tworzył
wciąż swoje własne projekty, które wreszcie ktoś zauważył
i stwierdził, że Burton może awansować na artystę konceptualnego, który zajmuje się tworzeniem nowych pomysłów filmowych. Na nowym stanowisku Burton, owszem, rysował to,
co chciał, ale jego pomysły nigdy nie trafiały do filmów. Na początku mu to nie przeszkadzało: cieszył się, że może robić to, co
kocha. Z czasem jednak ponownie zaczął czuć się jak uwięziony, wyczerpywał swoją twórczą energię na rzeczy, które osta-

> 5 Burton on Burton, revised edition, ed. M. Salisbury, Faber and Faber, London 2006, s. 90.
> 6 Ibidem, s. 90-91.

tecznie trafiały do szuflady. Kluczem do artystycznej wolności
okazał się Vincent – krótkometrażowy film z 1982 roku, pierwszy poważny projekt reżysera. Sześciominutowa animacja,
mocno inspirowana niemieckim ekspresjonizmem, jest zobrazowaniem wiersza – rymowanej opowieści autorstwa Burtona o siedmioletnim chłopcu Vincencie Malloyu, który chce być
Vincentem Price’em. Całe dnie spędza na wymyślaniu historyjek. Fantazje są jego całym światem, rzeczywistość kompletnie go nie interesuje, a wręcz przeszkadza w snuciu mrocznych
wizji. Trudno nie zauważyć podobieństw między bohaterem
a twórcą, potęgowanych dodatkowo wyglądem Vincenta – jest
chudy, ma wielkie oczy i czarną, rozczochraną fryzurę – tak jak
Tim. Burton nigdy nie odcinał się od insynuacji, że sportretował samego siebie w wierszu i w filmie. Reżyserowi udało się
znaleźć kilka przychylnych osób, które pomogły mu sfinansować ten projekt. Wytwórni film nawet się spodobał, ale nie wiedziała, co z nim począć – animacja nie nadawała się do kin. Postanowiła jednak zainwestować ponownie w Burtona i zleciła
mu wyreżyserowanie 45-minutowego animowanego filmu telewizyjnego Jaś i Małgosia (w oryginale: Hansel and Gretel), nowej wersji niemieckiej bajki. Trzeci samodzielny projekt w jego
karierze to Frankenweenie z 1984 roku – pierwsze (i nie ostatnie) dzieło reżysera, w którym dał on wyraz swojej fascynacji
Frankensteinem, klasyczną powieścią Mary Shelley. Bohaterem
tego czarno-białego, 30-minutowego obrazu jest Victor Frankenstein, który postanawia ożywić swojego zabitego w wypadku samochodowym psa o imieniu Sparky.
W 1985 roku przyszedł wreszcie czas na jego prawdziwy,
długometrażowy debiut, zrobiony dla Warner Brothers Company. Wytwórnia chciała, by wyreżyserował film o Pee-Wee
Hermanie, prawdziwe nazwisko Paul Reubens, satyryku znanym z telewizyjnego show dla dzieci Pee-Wee’s Playhouse. Pee-Wee miał wówczas kultowy status w USA. Wielka Przygoda
Pee-Wee (w oryginale Pee-Wee’s Big Adventure) była bardzo różnie odbierana przez krytyków, ale mimo to, ku zaskoczeniu
wszystkich łącznie z Burtonem, film stał się czarnym koniem
amerykańskiego zestawienia najpopularniejszych produkcji
1985 roku, zarabiając 45 milionów dolarów. Nagle reżyser stał
się głośnym nazwiskiem w Hollywood, choć uważano go raczej
za „one hit wonder” – kogoś, komu udało się raz zrobić hit, i nic
nie wskazuje na to, by miał powtórzyć ten sukces.
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Burton udowodnił sceptykom, że mylili się co do niego,
tworząc w 1988 roku kolejny hit, a zarazem bardzo dobry film,
który zebrał w większości przychylne recenzje. Jednocześnie
Beetlejuice, czyli Sok z żuka, nie przypominał niczego, co w tamtym czasie produkowano w Hollywood, i – można by rzec – był
pierwszym dojrzałym przedstawicielem stylu „burtonesque”,
którym to mianem charakteryzuje się nie tylko filmy Burtona, ale również podobne im obrazy innych reżyserów, które są
„ciemne, niepokojące lub dziwaczne albo stanowią kombinację powyższych [cech]”7. Sok z żuka rozpoczyna się od śmierci
głównych bohaterów – urocze małżeństwo państwa Maitland
ginie w wypadku samochodowym. Wracają jednak na ziemię, gdyż mają spędzić 125 lat w swoim domu, zanim dostąpią zaszczytu – wątpliwego, zważywszy na fakt, jak jest ta kraina przedstawiona przez Burtona – wstąpienia do zaświatów.
Nie jest to jednak bynajmniej ich jedyny powód do zmartwienia: wkrótce do ich rezydencji wprowadza się nowa rodzina,
stanowiąca ich kompletne przeciwieństwo i niedająca w spokoju cieszyć się życiem wiecznym. Zagubieni Adam i Barbara
zaczną szukać pomocy u bioegzorcysty Beetlejuice’a, który zajmuje się eliminacją żywych nękających zmarłych. Brzmi osobliwie, absurdalnie, a nawet śmiesznie – i taki właśnie jest Sok
z żuka. Film odniósł spory sukces kasowy i dzięki temu Burton
otrzymał intratną, prestiżową, ale także obciążoną sporą presją
społeczną propozycję nakręcenia kolejnej części przygód Batmana. Fani komiksu od początku byli sceptycznie nastawieni
do tego pomysłu. Po raz kolejny – i nie ostatni – okazało się,
że świat nie docenia talentu Burtona. Stworzył on film kultowy,
niedościgniony wzór ekranizacji komiksu, największy przebój
kinowy roku 1989, który jednak nawet po dwudziestu latach
wciąż pozostaje kulturowym fenomenem. Burtonowi udało się
zrobić kino sensacyjno-rozrywkowe wysokiej klasy, które przypadło do gustu zarówno widzom, jak i krytykom. Był to pierwszy film, który zarobił 100 milionów dolarów w 10 dni. Po jego
premierze rozpętała się istna batmanomania – gadżety z filmu
sprzedawały się jak świeże bułeczki. Sam Burton zaś stał się celebrytą – jednym z nielicznych obok Quentina Tarantino czy
Davida Lyncha reżyserów, którzy są rozpoznawalni na całym
świecie. Dla Burtona sława jednak nie miała większego znaczenia – po sukcesie Batmana wcale nie miał zamiaru zostać re-
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116

żyserem głównego nurtu, hollywoodzkich produkcji, mimo
iż z pewnością miałby wiele propozycji nakręcenia wysokobudżetowych filmów popularnych (pierwsza w kolejce była
następna część Batmana, na którą namawiała go wytwórnia
Warner Brothers). Zamiast tego chciał zrobić obraz kameralny,
osobisty, inny. Pomysł miał gotowy od lat. Wystarczyło wyciągnąć z szuflady stary rysunek szczupłego, bladego, potarganego chłopca z nożyczkami zamiast dłoni.
Edward Nożycoręki, czyli powrót do dzieciństwa
Burton zwlekał z nakręceniem filmu opowiadającego historię smutnego chłopca z jego szkicownika wiele lat. Idea narodziła się w nim podświadomie, gdy chciał przedstawić swój
problem z komunikowaniem się z otoczeniem. Najbardziej literalne, obrazowe wyrażenie psychicznej blokady związanej
z kontaktowaniem się z innymi, jakie przyszło mu do głowy, to
stworzenie postaci o nożyczkach zamiast dłoni. Pomysł genialny w swej prostocie. Wygląd Edwarda jest uzewnętrznieniem
jego psychiki. Chce dotknąć, ale nie może, bo ilekroć to robi,
rani drugą osobę. Jest skazany na swoją samotność. Na jego
wizerunek, poza ogromnymi nożycami, składały się potargane, czarne włosy, wielkie oczy, szczupła i wysoka sylwetka oraz
skórzany kombinezon z metalowymi elementami. Burton narysował Edwarda, gdy był nastolatkiem, jednak dopiero w 1989
roku zdecydował się stworzyć historię z tą postacią w roli głównej.
Edward Nożycoręki, tak jak Frankenweenie, wzorowany jest
silnie na Frankensteinie. Jednak nie tylko, gdyż w filmie wyraźnie widać inspiracje innymi klasycznymi bajkami i horrorami.
Burton był tego świadomy:
[...] [the film is] not a new story. It’s Frankenstein. It’s Phantom
of the Opera. It’s Hunchback of Notre Dame, King Kong, Creature from the Black Lagoon, and countless fairy tales8.
[...] [film] nie jest nową historią. To Frankenstein. To Upiór
z Opery. To Dzwonnik z Notre Dame, King Kong, Potwór z Czarnej Laguny i inne niezliczone bajki.
Wątek miłosny przynosi też skojarzenie z Piękną i Bestią (jak
również motyw babci, który także jest wstępem do tej bajki). Burton umieścił akcję swojej uniwersalnej baśni czerpiącej

> 8 J. Smith, C.J. Matthews, Tim Burton, Virgin Film Series, London 2007, s.
102.

z klasyków gatunku na amerykańskich przedmieściach, bo to
były realia, które znał. Akcja rozgrywa się w nieokreślonym czasie i miejscu, które można zdefiniować jako „gdzieś w Ameryce”,
co było zabiegiem mającym na celu uniwersalizację przesłania.
Postawił na siłę i prostotę przekazu – obraz psychologiczny bohaterów jest statyczny i niezbyt skomplikowany, sama historia
również nie obfituje w suspens. Istotą filmu jest ukazanie emocji będących udziałem obcej osoby, która znajduje się w nieakceptującym ją otoczeniu.
Burton miesza swoją przypowieść z horrorem, inspirując
się niemieckim ekspresjonizmem. Jak już była mowa, tłum
z filmów grozy przypominał mu zawsze mieszkańców przedmieść. Dlatego bajka o chłopcu z nożyczkami zamiast dłoni,
który znajduje schronienie w typowej, małej, amerykańskiej
mieścinie, nie może i nie kończy się dobrze. Dwoje przeciwstawionych sobie bohaterów – indywidualny, Edward i zbiorowy,
mieszkańcy miasteczka – pozostają w swoich rolach oprawcy
i ofiary do końca. Problem polega na tym, że każda strona postrzega siebie jako gnębioną, adwersarza zaś lub adwersarzy
jako potwora lub potworów. Dla przeciętnych amerykańskich
przedmieszczan nie podlega dyskusji fakt, że Edward to dziwoląg czyhający na ich życie i majątek. Początkową fascynację tą
kreaturą z pewnością przypisują jego manipulacji i odgrywaniu roli zagubionego, niewinnego i samotnego. Mieszkańców
miasteczka z jednej strony urzeka jego inność, z drugiej zaś
próbują wcisnąć go w formę normalnego obywatela, szukając mu pracy, zakładając konto w banku etc. Kiedy okazuje się,
że Edward nie mieści się w tych ramach, odwracają się od niego. Nagle jego oryginalność staje się zagrożeniem, talent sieje
destrukcję, wrażliwość zaczyna być odbierana jako przykrywka niecnych zamiarów. Nie słuchają Edwarda, on zaś nie potrafi
wyjaśnić nieporozumień, w które zostaje uwikłany. Wyrok zostaje wydany szybko i nieodwołalnie. Pomimo prób również
z jego strony niemożność nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem wpędza go z powrotem do jego samotni. Czy jednak
musiało do tego dojść? Przecież przez krótki czas udaje mu się
w jakiś sposób współżyć z miasteczkiem.
Edward nie podlegał procesowi socjalizacji od początku
swego istnienia, pojawił się jako tabula rasa. Mieszkańcy czują się od niego lepsi, imponuje im, że gdyby nie oni, Edward
nie dałby sobie rady. Jest jak znaleziony przy drodze porzuco-

ny szczeniak, któremu ratuje się życie. Ufne, bezbronne i spragnione miłości zwierzątko zdane na ich łaskę. Mieszkańcy nie
ofiarowują mu wsparcia, którego wymaga: Edward, by żyć
wśród ludzi, nie potrzebuje jedynie dowodu osobistego czy
stałego dochodu. Przede wszystkim trzeba nauczyć go obowiązujących powszechnie norm, umiejętności wcielania się
w dane role społeczne czy tak przyziemnej i praktycznej zdolności, jak ostrożne obchodzenie się ze swoimi nożycami, aby
nie ranił siebie i innych. Edward jest jednocześnie twórczy
i niszczycielski, piękny, ale też niebezpieczny, mimo iż nikomu nie chce wyrządzić krzywdy. Ta właśnie ambiwalencja jest
źródłem jego największych kłopotów. Przygoda w miasteczku
brutalnie ukazuje mu prawdę: nie ma szans na jego wcielenie
do organizmu społeczeństwa. Mieszkańcy oczekują od niego,
że stanie się podobny im, ale nie uczą go, jak ma to osiągnąć.
Brak im cierpliwości, a przede wszystkim zrozumienia. Jedyne, na co może liczyć Edward, to ujść z życiem. Lokalna społeczność ukazana w filmie jest zamknięta i homogeniczna. Nie
toleruje różnorodności, Edward nie jest więc traktowany jako
ktoś odmienny, ale równy im, lecz jako istota niższej kategorii.
Ostatecznie więc zwyciężają mechanizmy obronne grupy, która identyfikuje chłopca jako zagrożenie dla własnej integralności i postanawia pozbyć się intruza, by móc powrócić do swojego nudnego i ułożonego żywota.
Edward Nożycoręki to przede wszystkim poruszająca opowieść, która ma na celu wywołanie u widzów skrajnych emocji. Poza wywołaniem wzruszenia i oczywistą funkcją rozrywkową Edward Nożycoręki niesie jednak również poważniejsze
przesłania i tematy do refleksji. Po pierwsze, morał tego baśniowego horroru jest identyczny jak w protoplaście wszystkich historii o wykreowanych bestiach – Frankensteinie. „Nie
baw się dziełem bożym”9, jak ujął to w wywiadzie z 1990 Vincent Price, odtwórca roli wynalazcy. Shelley w swej klasycznej
powieści z 1818 roku i Whale w jej ekranizacji z 1931 roku ukazywali zgubne skutki prób nienaturalnego powoływania do życia jednostki ludzkiej lub wszelakich podobnych tworów. W jej
czasach brzmiało to fantasmagorycznie, w jego futurystycznie,
jednak współcześnie, w dobie klonowania, kontrowersji wokół
zamrażania zarodków i raptownego rozwoju medycyny, przestrzeganie przed zabawą w Stwórcę nie wydaje się już być po-

> 9 Ibidem, s. 61.
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radą ze świata science fiction. Po drugie, film nawołuje do tolerancji i zrozumienia drugiej osoby, nawet gdy różni się ona od
nas diametralnie. Ukazuje powszechne i nieprzemijalne problemy związane z kontaktami międzyludzkimi. Burton, odwołując się do własnego doświadczenia, opisał także bolączki będące udziałem wielu nastolatków.
Dogłębna interpretacja filmu przez wielu krytyków i odbiorców została zastąpiona doszukiwaniem się podobieństw
między bohaterem a reżyserem. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że Edward Nożycoręki jest jednym z bardziej osobistych
dzieł autora, ale czy rzeczywiście można powtórzyć za Johnnym Deppem, że: „Ten nadwrażliwy szaleniec to Edward Nożycoręki”10. Odpowiedź na to pytanie powinna być już znana
w świetle powyższych rozważań dotyczących życia Burtona
i charakterystyki Edwarda. Reżyser wyraził w Edwardzie część
swojej osobowości i zaszczepił w nim niektóre ze swoich lęków. Narysowana w czasach nastoletnich postać była projekcją trudnych chwil, które przeżywał wtedy Burton. Powrót po
latach do tego szkicu i umiejscowienie akcji filmu w miejscu
wzorowanym na rodzinnym Burbank miało być dla reżysera swoistą katharsis, usiłowaniem zrozumienia samego siebie
i odesłaniem ciemnej przeszłości w niepamięć.
Edward Nożycoręki nie byłby tak dobrym i poruszającym obrazem, gdyby nie osobiste doświadczenia reżysera. Wyposażyły one twórcę w szczerość i wyczucie, które sprawiły, że film
zyskał uniwersalny wymiar i stał się czymś więcej niż personalną wyprawą do dzieciństwa. Burton nigdy nie zaprzeczał wątkom autobiograficznym występującym w Edwardzie Nożycorękim, ale nie chciał też, by spłycano historię i jej przekaz poprzez
identyfikowanie go z Edem. Można poszukiwać związków między Timem a Edwardem, by lepiej zrozumieć obu, jednak nie
należy odzierać przy tym opowieści z czegoś, co w niej najcenniejsze, czyli z magii.
Jeździec bez głowy, czyli rozliczenie z Hollywood
Lata dziewięćdziesiąte były dość specyficznym okresem
dla kariery Burtona. Po sukcesie artystycznym i komercyjnym
Edwarda Nożycorękiego kolejne dwa projekty – druga część
przygód Batmana, Powrót Batmana (Batman Returns, 1992),
oraz Ed Wood (z 1994 roku) – nie były wielkimi hitami kinowy-

> 10 J. Depp, Foreword, [w:] Burton on Burton, op. cit., s. X.
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mi. Krytyka była podzielona co do oceny wartości Powrotu Batmana, za to Ed Wood przez wielu został uznany za jeden z lepszych filmów reżysera i zdobył dwa Oscary. Oba dzieła były
zupełnie różne: Batman to kolejny mariaż Burtona z kinem
rozrywkowym, Ed Wood, podobnie jak Edward Nożycoręki, był
filmem kameralnym i osobistym, a także dość trudnym w odbiorze. Przy następnym projekcie przyszła zatem pora na bardziej przystępny film z kręgu głównego nurtu. Pomimo plejady
gwiazd (Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Benning, Pierce
Brosnan, Danny de Vito, Sarah Jessica Parker) i sporego budżetu (około 100 mln dolarów) Marsjanie atakują! (1996) był porażką. Większości krytyków nie urzekła konwencja filmu, który
miał być niczym więcej jak szalonym żartem; chaotyczna i kiczowata opowieść o przybyszach z kosmosu przejmujących
kontrolę nad Ziemią nie przypadła do gustu także publiczności. Kolejny film miał być więc dla niego istotny zarówno pod
względem osobistym, jak i zawodowym. Reżyser zgodził się na
ekranizację scenariusza luźno opartego na opowiadaniu Washingtona Irvinga pt. Legenda Sleepy Hollow. Krótka nowelka
stworzyła bodaj jedynego klasycznego amerykańskiego bohatera horroru – powracającego zza grobu bezgłowego heskiego jeźdźca, który zginął podczas wojny o niepodległość. Zabity
poprzez odcięcie głowy morduje w ten sam sposób niewinnych ludzi.
Jeździec bez głowy (1999) to dzieło, które podobnie jak wiele innych pozycji w filmografii Tima Burtona czerpie garściami
z przeróżnych tekstów kulturowych i trawestuje je w oryginalną i twórczą całość. Główną inspiracją były, przywoływane już,
produkcje studia Hammer, którego etatowymi gwiazdami byli
Peter Cushing i Christopher Lee, najbardziej pamiętnymi i kultowymi obrazami zaś seria o wampirze Drakuli: Dracula (reż.
Terence Fisher, 1958), The Brides of Dracula (reż. T. Fisher, 1960)
i Dracula Has Risen from the Grave (reż. Freddie Francis, 1968).
Burtonowi zależało na oddaniu klimatu tych filmów: wtedy
straszenie nie polegało na członkowaniu ciał piłą mechaniczną, ale na budowaniu napięcia. Poprzez niepokojące dźwięki
czy grę świateł tworzono klimat oczekiwania i niedopowiedzenia, który sprawiał, że zwykłe skrzypienie drzwi mogło doprowadzić widzów do stanu przedzawałowego.
Kolejnym natchnieniem były wczesne niemieckie filmy ekspresjonistycznie, przede wszystkim Gabinet doktora Caligari

(Robert Wiene, 1920) i Nosferatu (F.W. Murnau, 1922). Te nieme obrazy cechowały się monochromatycznym stylem i swoistą dwuwymiarową wizualnością w obrębie trójwymiarowej
rzeczywistości. Ponadto w obrazie odczuwalny jest germański
ton – tę inspirację film zawdzięcza opowiadaniu Irvinga, które silnie wzorowało się na niemieckim romantyzmie. Burtonowi bardzo podobało się, że scenariusz, mimo licznych zmian
wprowadzonych w stosunku do pierwowzoru literackiego, zachował charakter folkowej opowiastki11.
Wszystkie powyższe wpływy znalazły odbicie w dwóch
aspektach filmu: jego wizualności i atmosferze. Jedno jest
oczywiście nierozerwalnie związane z drugim: poprzez specyficzne ujęcia, kolory, obrazy buduje się dany klimat (ale nie
tylko: ważnym czynnikiem jest też oczywiście dźwięk). Burton
chciał, by owa otoczka wizualna oddziaływała na widzów równie silnie jak fabuła. Taki efekt osiągały według niego właśnie
filmy Hammera czy Gabinet doktora Caligari: zostawały dzięki temu w pamięci, nawet jeśli zatarły się szczegóły akcji. Jeździec bez głowy jest monochromatyczny, utrzymany w kilku
konkretnych kolorach: szarym, niebieskim, zielonym, brązowym. Poza stałą paletą barw ważnymi elementami krajobrazu
filmowego jest dym/mgła i krew. Przez większość czasu osada
jest spowita szarą zasłoną, która potęguje zagadkowość. Krew
leje się na ekranie nader często, a jej ostra czerwona barwa wyróżnia się na tle dominujących w Jeźdźcu bez głowy ciemnych
i przygaszonych kolorów. Poza tym odnaleźć można całe spektrum symboli charakterystycznych dla filmów grozy: opuszczony wiatrak, strach na wróble, dynie, nagie, poskręcane drzewa,
kruki. Do tego dochodzą specyficzne odgłosy burzy, szumu
wiatru, krakania ptaków, wyjących wilków czy podłogi skrzypiącej pod okutymi w ostrogi butami jeźdźca. Owe obrazy
i dźwięki regularnie towarzyszą widzom przez cały film, tworząc pewien fantastyczny mikroświat zaklęty w granicach holenderskiej osady. Sama osada wygląda na całkiem realną
– jest zbudowana z dużą precyzją i zgodnie z ogólnymi wyobrażeniami tego, jak wyglądały takie miasteczka pod koniec
XVIII wieku.
Jeździec bez głowy to jednak nie tylko uczta dla oka, ale także skomplikowana i złożona fabuła. Intryga obejmuje zemstę,
walkę o majątek i rodzinną tajemnicę, czyli klasyczne ele-

> 11 Ibidem, s. 229.

menty dobrego thrillera. Ta wielowątkowa oś akcji jest wkładem w scenariusz Andrew Kevina Walkera, autora scenariusza
do Siedem, filmu tylko z pozoru zupełnie niepodobnego do
Jeźdźca bez głowy. W obu przypadkach bohaterem jest seryjny morderca: u Finchera to religijny fanatyk realizujący makabryczny plan zabójstw opierających się na siedmiu grzechach
głównych, w filmie Burtona to powracający z zaświatów heski jeździec. Zauważyć można podobne metody stopniowego
rozwikłania zagadki – Crane tak jak David Mills z Siedem usiłuje zdemaskować zabójcę, odkryć jego motywy, a w końcu zatrzymać uruchomioną przez niego spiralę śmierci. Jeździec bez
głowy jest zatem mieszanką modelowej fabuły thrillera z klasyką horroru, doprawioną folklorystyczną legendą i elementami czarnego humoru. Właśnie ten osobliwy mariaż gatunkowy świadczy o oryginalności filmu. Po raz kolejny Burton zrobił
film, który wymyka się klasyfikacjom.
Nie tylko wizualna strona obrazu oraz jego eklektyzm
gatunkowy świadczą o jego przynależności do stylu „burtonesque”. Także główny bohater przejawia cechy nader charakterystyczne dla typowej postaci Burtonowskich fabuł.
Ichabod Crane jest nowojorskim policjantem, który stosuje
w dochodzeniach nowoczesne metody i sprzęt własnego autorstwa. Wierzy w rozum, przyczynę i skutek, logikę oraz dedukcję. Twierdzi, że wszystko da się racjonalnie wytłumaczyć,
odrzuca wiarę w Boga, gusła, czary, przypadek. Koniec XVIII
wieku to wciąż czasy, w których tortury są jedynym uznawanym przez władzę sposobem na uzyskanie zeznań czy ukaranie sprawców, ludzie zaś we wszystkim zawierzają albo Bogu,
albo magii. Crane uchodzi zatem za dziwaka i ekscentryka. Żyje
samotnie, jest dość skryty i wycofany, sensem jego dni jest pasja rozwiązywania kryminalnych spraw. Burtonowi spodobała się idea bohatera, który podporządkowuje całe swoje jestestwo władzy rozumu.
To, co spodobało mi się w postaci Ichaboda, to fakt, że była
to postać bardzo silnie osadzona w swojej głowie. [...] To,
skontrastowane z postacią bez głowy, dawało bardzo dobrą dynamikę. Zawsze odpowiadali mi bohaterowie, którzy
mieli w sobie konflikt interesów. Ichabod jest bystry, ale czasem możesz zapędzić się myśleniem w kozi róg12.

> 12 M. Salisbury, Graveyard Shift, [w:] A Child’s Garden of Nightmares, revised
and updated, ed. P.A. Woods, London 2007, s. 153.
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Spotkanie Crane’a – człowieka, można by kolokwialnie rzec,
z głową na karku – z heskim martwym jeźdźcem pozbawionym
głowy musiało doprowadzić do przewartościowania w życiu
tego pierwszego. Początkowo Ichabod nie dopuszczał myśli
o tym, że za morderstwami może stać nieludzka siła. Dopiero
naoczne spotkanie z upiorem przekonało go o istnieniu zjawisk niepodlegających władaniu logiki. Musiał uwierzyć w czary, tym bardziej że to magia uratowała mu wielokroć życie: zaklęcia Katriny chroniły go przed złem. Kiedy już wydaje się,
że rozum przegrał w pojedynku z legendą Sleepy Hollow, historia odsłania kolejne dno. Jeździec był przecież marionetką
w rękach Lady van Tassel, której motywy działania były bardzo
ludzkie – chęć zemsty i zdobycia majątku. W odkryciu tej intrygi bardzo przydatne jest dedukcyjne myślenie Crane’a i jego
przenośne laboratorium. Gdyby jednak nie pomoc Katriny, racjonalny Crane z pewnością nie dałby sobie rady. Piękna dziedziczka symbolizuje wszystko, co jest przeciwieństwem światopoglądu policjanta: uczuciowość, romantyzm, emocjonalność,
wiarę w gusła, legendy, zaklęcia, przesądy. Są jak ogień i woda,
jednak, jak się okazuje, tylko razem są w stanie coś zdziałać: połączenie rozumu Ichaboda i serca Katriny jest kluczem do sukcesu w rozwiązaniu tajemnicy sennego miasteczka. Jak wiadomo, jest to sojusz nie tylko „biznesowy”, ale także miłosny.
Uczucie, jakim Crane zaczyna pałać do Katriny, jest dlań kolejnym zaskoczeniem; czymś, co także wymyka się jego logicznemu rozumowaniu. Ichabod odkrywa, że nie wszystko da się
zaplanować, zmierzyć, rozpisać w równaniu czy przewidzieć.
Sprawa Sleepy Hollow zmienia jego życie diametralnie, a efektem prowadzonego przezeń dochodzenia jest nie tylko odnalezienie sprawcy, ale także wyniesiona wiedza na temat siebie
samego i otaczającego go świata. Im dłużej jednak Crane przebywa w Sleepy Hollow, tym częściej nawiedzają go koszmary.
Powraca w nich do czasów dzieciństwa. Jego matka był piękną
i dobrą kobietą, uprawiała białą magię, podobnie jak Katrina.
Pokazywała synkowi różne sztuczki, które opierały się na iluzji
wzrokowej, tym samym tłumacząc mu, że czasem nie należy
wierzyć we wszystko, co się widzi. Zginęła w tragicznych okolicznościach – jej własny mąż i ojciec Ichaboda, który był religijnym fanatykiem, wydał ją na tortury, chcąc nawrócić ją ze
ścieżki magii. Umarła w męczarniach. Wtedy mały Crane postanowił zerwać zarówno z religią, jak i z czarami, obierając trzecią
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drogę – umiłowanie rozumu. Jego decyzja odrzucenia wszystkiego, co nieracjonalne, była zatem spowodowana osobistym
dramatem. Morderstwa w Sleepy Hollow zmuszają go do stawienia czoła własnym lękom i przeszłości. Crane jest tchórzem,
ale udaje mu się wyjść zwycięsko z potyczki z jeźdźcem, dzięki
temu, że wygrywa także z własnymi słabościami. Na początku
filmu jest zamkniętym w sobie, zagubionym samotnikiem, ale
zmienia się pod wpływem uroku Katriny i w obliczu grożącego
mu niebezpieczeństwa z piekła rodem.
Jeździec bez głowy osnuty jest wokół konfliktu między rozumem, religią i instynktem reprezentowanym tu przez magię
i miłość – zjawiska niepodlegające prawom logiki. Zwycięstwo
ze złem jest możliwe dzięki zwróceniu się ku instynktowi, choć
jak zostało to już powyżej zauważone, rozsądek także odegrał tu znaczącą rolę. Przesłaniem filmu jest stara Szekspirowska prawda – „są dziwy na niebie i ziemi, o których ani się śniło
waszym filozofom”. Jednocześnie jednak trzeba odnaleźć złoty środek – tym razem wzorując się na starożytnych Grekach
– i starać się pogodzić serce z rozumem. Brzmi może banalnie,
ale jak często u Burtona, forma podania owych życiowych mądrości jest wyjątkowo interesująca i przynosi sporo rozrywki.
Postać Crane’a ze względu na swój wygląd (dobrze znana z poprzednich filmów Burtona aparycja: szczupły, wysoki mężczyzna o bladej cerze i burzy kruczoczarnych włosów)
i odtwórcę tej roli – Johnny’ego Deppa, automatycznie budziła
skojarzenia z Burtonem. Tym razem jednak powiązania między
bohaterem a reżyserem nie są tak oczywiste jak w przypadku
Edwarda Nożycorękiego, a jednocześnie wątki autobiograficzne nie ograniczają się jedynie do podobieństw między nimi.
Ichabod, owszem, jest – jak już niejednokrotnie wspomniano – ekscentrykiem i samotnikiem, co bezsprzecznie zapewnia mu miejsce w panteonie Burtonowskich dziwaków, jednak
jego umiłowanie rozumu jest czymś zupełnie obcym reżyserowi. Gdyby jednak spojrzeć na to z szerszej perspektywy, można stwierdzić, że obaj żyją bardziej „w swojej głowie” niż tu i teraz. Podobne są też motywy ich eskapizmu – doświadczenia
dzieciństwa i niezgoda na otaczającą ich rzeczywistość. Crane zwrócił się ku nauce, bo stracił zaufanie do magii uprawianej przez matkę i religii kultywowanej przez ojca. Burton uciekł
w świat animacji i komiksów przed nieumiejącymi obdarzyć
go ciepłem rodzicami, presją znalezienia „normalnej” pracy

i współczesnością spod znaku zysku i kariery. Obu ich uratowała miłość. Podobnie jak Crane Katrinie, Burton zawdzięcza wiele
swojej partnerce z lat dziewięćdziesiątych, aktorce Lisie Marie.
W 1992 roku reżyser borykał się z depresją. Mocno przeżył porażkę komercyjną Powrotu Batmana: film mroczny, udręczony,
podszyty psychoseksualną energią i oniryczną przemocą, którego nie zrozumiała masowa publika i większość krytyków13.
W tym samym czasie rozpadło się też jego pierwsze małżeństwo z Leną Gieseką, a jego kolega, współpracownik i autor
scenografii do Batmana Anton Furst popełnił samobójstwo.
W prasie zaczęły pojawiać się negatywne artykuły – m.in. „Vanity Fair” pisał o wybuchowym temperamencie reżysera, który
miał być przyczyną jego konfliktów z asystentami i współpracownikami, sugerował też, że zerwanie znajomości z Furstem
było z jednym czynników przyczyniających się do jego tragicznej śmierci. Sytuacja była tak dramatyczna, że Burton rozważał
zerwanie z reżyserią i zajęcie się malarstwem w zaciszu domowym. Wtedy, w Boże Narodzenie 1992, znajomy przedstawił go
byłej modelce i początkującej aktorce Lisie Marie. Przyjaciele
zgodnie twierdzą, że ten związek uratował jego życie.
Podobieństwa między osobowością i biografiami Crane’a
i Burtona nie są jedynymi osobistymi wątkami pojawiającymi
się w filmie. Sam reżyser, tak jak w przypadku Edwarda Nożycorękiego, z niechęcią odnosił się do spekulacji o swoim prywatnym życiu i jego ewentualnym odzwierciedleniu w filmie.
Podsuwał jednak w wywiadach inną możliwość interpretacji
obrazu – taką, która nasunęła mu się podczas czytania scenariusza i natchnęła go do pracy nad nim. Dla Burtona Jeździec
bez głowy pełen jest odniesień do Hollywood. Sytuacja, w jakiej znajduje się Crane – odrzucenia zawodowego i niezrozumienia w miasteczku – jest dla niego alegorią jego własnej pozycji w przemyśle w latach dziewięćdziesiątych. Konfrontacja
w filmie – myślący detektyw kontra kierujący się emocjami,
przesądny, zaściankowy świat – jest odwróceniem rywalizacji
między uczuciowym, fantazjującym artystą Burtonem a kalkulującym, nastawionym jedynie na zysk, skomercjalizowanym Hollywood. Reżyser nie potrafił zrozumieć reguł rządzących fabryką snów. Zawsze chciał po prostu robić filmy; nie był
na bieżąco z tym, co jest na „topie”, nie wybierał na castingach
gwiazd, nie dbał o finanse i marketing. Tymczasem branża fil-

mowa potrafi być brutalna. Po Batmanie i Edwardzie Nożycorękim Burton był na szczycie – mimo iż nigdy o to nie zabiegał
i wcale mu to nie imponowało. Podarowano mu dużą swobodę
artystyczną, licząc, że reżyser dalej będzie maszynką do robienia pieniędzy. Jednak Burton dalej szedł swoją drogą, nie bacząc na trendy i wymagania rynku. I zapłacił za to wysoką cenę
– jego trzy kolejne produkcje pomimo utrzymywania wciąż
dobrego poziomu artystycznego nie spotkały się z dobrym
przyjęciem masowej publiczności i środowiska.
Wydaje się zatem, że rzeczywiście tym razem ów podświadomy impuls – o którym zawsze przy okazji podejmowania decyzji o zrealizowaniu danego scenariusza wspomina Burton –
związany był bezpośrednio z ciężkim okresem w jego karierze
i narastającą w nim niechęcią wobec przemysłu filmowego. Poczucie osobistej więzi z materiałem pozwoliło mu znów na zrobienie filmu ocierającego się o majstersztyk. Piękny wizualnie
i z wciągającą fabułą – wreszcie nie padały pod adresem Burtona zarzuty, że historia jest u niego jedynie dodatkiem do obrazów – Jeździec bez głowy często nazywany jest „the ultimate
Burton film”: filmem najlepiej oddającym jego styl. Reżyserowi udało się zawrzeć w nim niemal wszystko, co charakterystyczne dla jego twórczości – tajemniczą i mroczną atmosferę, bohatera-samotnika, liczne inspiracje klasycznymi filmami,
osobiste konotacje, możliwość wielowymiarowej interpretacji,
magiczny realizm, wspaniałe ujęcia i urzekające obrazy.
Duża ryba jako katharsis po utracie ojca
Po sukcesie Jeźdźca bez głowy Burton wziął się za realizację
nowej wersji klasycznego filmu Planeta Małp (2001). Pierwszy
raz powieść science fiction francuskiego pisarza Pierre’a Boulle’a zekranizowano w 1968 roku. Obraz, podobnie jak książka, uzyskał status kultowego i dorobił się licznej rzeszy fanów.
Na Burtonie ciążyła zatem spora presja i wiele oczekiwań ze
strony widowni i krytyków, którym nie do końca udało mu się
sprostać. Film był co prawda sukcesem finansowym – zarobił
ponad 300 milionów dolarów, zwracając się tym samym trzykrotnie – jednak stał się też jednym z gorzej ocenianych dzieł
reżysera. Burton pragnął zatem znów zrealizować film, który
byłby wolny od presji społecznej, coś na mniejszą skalę i bardziej osobistego. Padło na scenariusz oparty na niezbyt popu-

> 13 Ch. Spines, op. cit., s. 125.
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larnej książce Daniela Wallace’a, zawierającej kilkanaście opowiadań z życia pewnego akwizytora i fantasty z Alabamy.
Duża ryba (2003) jest filmem rozgrywającym się na dwóch
płaszczyznach, w dwóch okresach czasowych, a także mieszającym różne style i ukazującym różne emocje. Trzonem fabuły jest opowieść Willa o swoim ojcu: pojawiają się epizody
biograficzne Edwarda, których narratorem jest on sam – zarówno kiedy zabawia tymi opowiastkami ciężarną Josephine,
jak i wtedy, kiedy są one projekcją wspomnień Willa. Wreszcie
trzecią narratorką jest Jenny, która przepytywana przez Willa,
podejrzewającego ją o romans z ojcem, dostarcza kolejnych
faktów i mitów o nim. Duża ryba to zatem film-szkatułka, opowieść w opowieści. Poza Willem, jako wprowadzającym do filmu i podsumowującym go, pojawiają się także dwie legendy,
które stanowią swoistą klamrę kompozycyjną. Pierwsza z nich
to opowieść o dużej rybie – od niej rozpoczyna się film i stanowi ona podstawę tytułu. To ulubiona anegdota Edwarda, którą
bawił słuchaczy setki razy. Stała się też dla niego inspiracją na
całe życie – często mówił o sobie, że jest jak duża ryba w za małym stawie. Uważał, że jest człowiekiem o wielkich ambicjach
i talencie, stworzonym do czegoś ponadprzeciętnego. Mogłoby się zatem wydawać, że jest zarozumiały. Jednak Edward –
sportretowany świetnie przez Ewana McGregora w tych młodzieńczych, buńczucznych czasach – wcale nie budzi takich
uczuć. Ma w sobie bowiem tyle wdzięku, uroku, samozaparcia
i odwagi, że wywołuje raczej podziw u widzów. Nigdy się nie
poddawał, nawet gdy sytuacja była beznadziejna. Swoje często
nieracjonalne i ryzykowne decyzje kwitował stwierdzeniem,
że zawsze był głupcem i nierozsądnym człowiekiem. Rzeczywiście, czasem jego uparta natura i konsekwentna odmowa
uznania porażki doprowadzały go do nie lada kłopotów, z których uchodził cało niemal cudem (praca w cyrku, bójka z narzeczonym Sandry, akcja podczas wojny). Edward jednak nie
bał się prawie niczego. Jego odwaga brała się po części z brawury i bezmyślności – nie zastanawiał się nad konsekwencjami
swoich działań – a także z faktu posiadanej przez niego wiedzy
na temat... swojej śmierci. Z tym wiąże się druga legenda, która przewija się przez cały film i stanowi bardzo ważny element
fabuły, jest bowiem środkiem, dzięki któremu ojciec godzi
się z synem. To anegdota o szklanym oku wiedźmy, w którym
młody Edward miał rzekomo zobaczyć swoją śmierć. Ilekroć
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Edward znalazł się w swoim życiu w niebezpieczeństwie – np.
gdy zgubił się w mrocznym lesie w drodze ze Spectre – powtarzał jak zaklęcie słowa „zaraz, to nie tak mam umrzeć, to nie
to widziałem w oku!”. Edward nie mógł wiedzieć, jak odejdzie
z tego świata, ale nie przeszkadzało mu to wykluczać kolejnych
ewentualnych wersji własnego zgonu. To urojenie dodawało mu odwagi i zaklinało rzeczywistość – podobnie zresztą jak
inne jego fantazje.
Trudno dociec prawdy o bohaterze Dużej ryby, pozostaje
chyba zgodzić się z Willem, że oddzielanie faktów od fantazji
jest w tym przypadku niemożliwe i bezsensowne. To, co wiadomo na pewno o Edwardzie, to to, że był człowiekiem spragnionym, jak sam o sobie mówił. Spragnionym życia. Wiecznie
gonił za nową przygodą, nowym wyzwaniem. Wędrował, szukając samego siebie. To był jego sposób bycia za młodych lat.
Kiedy wreszcie osiada w domku z białym płotem i u boku wymarzonej kobiety, jego pasją staje się snucie opowieści o swoich przygodach, w których jak w klasycznej plotce – leży jedynie ziarno prawdy. Te historie nie były jednak tylko uroczymi
kłamstwami, były też jego formą ekspresji samego siebie i komunikacji z bliskimi, czego aż do ostatnich chwil życia ojca nie
rozumiał Will. Mówił do niego: bądź wreszcie sobą, nieważne, czy jesteś dobry, czy zły, przyjmę wszystko. Nie rozumiał,
że Edward zawsze był właśnie sobą – niepoprawnym optymistą, nałogowym fantastą, wiecznie dużym dzieckiem. W szpitalu, na niedługo przed odejściem ojca, Will dowiaduje się od
lekarza rodzinnego, który był przy jego porodzie, jak on rzeczywiście przebiegał. Jego matka przyjechała do szpitala taksówką, bo ojciec był w delegacji. Było tydzień przed terminem,
ale wszystko poszło zgodnie z planem. Zatem żadnej Bestii,
połkniętej obrączki itp. Ojciec bardzo żałował, że ominął to
wydarzenie, ale z drugiej strony w tamtych czasach i tak nie
wpuściliby go na oddział. Można jednak przypuszczać, że wymyślił tę historię, żeby jakoś wytłumaczyć sobie nieobecność
przy narodzinach pierworodnego, lepiej i ciekawiej niż zwykłym stwierdzeniem, że akurat miał wyjazd służbowy. Dr Bennet bez wahania stwierdza, że gdy ma do wyboru te dwie wersje tej samej opowieści – realną i zmyśloną, to woli tę drugą.
Willowi jednak podoba się prawdziwa, bo jest realistą, człowiekiem, który jako dziennikarz uwielbia fakty i tylko fakty i zawsze chciał znać prawdę o dniu swych urodzin. Wyczuwa się

w tym jednak już wtedy pewne udawanie – desperacką próbę trzymania się swojego stanowiska mimo wszystko. Trudno
bowiem wierzyć, że Will rzeczywiście woli standardową i nudną opowiastkę o typowych narodzinach od zabawnej i wzruszającej wersji ojca. Gdyby nie „udoskonalenie” Edwarda, nikt
z pewnością w ogóle nie pamiętałby, kiedy urodził się Will, nikt
nie opowiadałby o tym na każdej rodzinnej imprezie. Nie wynika z tego oczywiście nauka, że trzeba żyć urojeniami. Edward
opowiadał, bo umiał to robić – był, można by rzec, artystą
w swoim fachu. Zapewnił sobie tym nieśmiertelność i status
legendy u wszystkich, którzy go znali. Wniósł też w ich i swoje życie koloryt, sporą dawkę humoru, proste, ale sprawdzone mądrości, dozę wzruszeń. Sensem jego opowiadania było
zabawianie i uszczęśliwianie innych. Dlatego też nic nie bolało go tak bardzo, jak odtrącenie przez syna, który negował lub
psuł wszystkie jego anegdotki, np. nazywając wiedźmę po prostu starą i stetryczałą kobietą. Twierdził, że ojciec upokarza sam
siebie i że on mógłby opowiadać te bajki równie dobrze, bo
słucha ich przez całe życie. Mylił się jednak bardzo i przekonał
się o tym w chwili, gdy umierający ojciec poprosił go o dokończenie legendy o szklanym oku. Z bezradnością wyznał wtedy,
że przecież nie zna tej historii, że nie umie opowiadać i że nigdy jej od niego słyszał. Udaje mu się jednak przemóc i z pomocą ojca spełnić jego ostanie życzenie. Edward nie może już
mówić, bo jest po wylewie. Nakłania zatem Willa do wymyślenia jego śmierci i w tym momencie ojciec i syn poprzez snucie
wspólnej bajki godzą się z sobą. Wzruszony Will dostrzega, jak
wielka może być moc opowieści oraz jak wiele dla ojca znaczy
fakt, że jego syn utulił go do wiecznego snu właśnie w taki sposób. Paradoksalnie nie byłoby dla niego większego potwierdzenia łączącej ich więzi – żadne „wybacz” czy „kocham cię” nie
stwierdzałoby tak dobitnie istniejącego między nimi silnego
uczucia, jak te kilka zdań o jakże pięknym i magicznym ostatnim pożegnaniu Edwarda. Pożegnaniu godnym całego jego
barwnego i szalonego życia.
Edward, wędrując po bezdrożach Ameryki, napotyka na
swojej drodze mnóstwo ciekawych mitycznych postaci. Wiedźma, wilkołak, nimfa, olbrzym to bohaterowie wielu podań ludowych. Do tej listy można dodać inne, niebaśniowe elementy składające się na „amerykański sen”, takie jak: wymarzony
domek z białym płotem, kariera akwizytora podróżującego

samotnie tygodniami od stanu do stanu, kultowy czerwony
cadillac. Dzięki zmieszaniu wszystkich tych składników i zapierającej dech w piersiach scenografii i charakteryzacji udało
się wykreować obraz USA jako fascynującej krainy cudów, nieskończonych możliwości i spełnionych marzeń.
Skoro główny bohater jest przesadzony i przerysowany, po
części zmyślony, to także miejsce, w którym żyje, musi spełniać takie warunki. Dlatego Burton nie uznał żadnych limitów
w tworzeniu mitycznej Ameryki – ten wątek był prawdziwym
polem popisu dla jego wyobraźni. Tym razem jednak udał się
w innym kierunku niż np. przy okazji Soku z żuka. W przedstawionym tu świecie nie ma groteski czy kiczu, to nie mroczne
i straszno-śmieszne miejsce jak chociażby Sleepy Hollow, ale
kolorowa, przyjazna i cudowna kraina. Burton odchodzi tu od
monochromatycznej, skontrastowanej kolorystyki na rzecz tęczowych, żywych barw. Wynika to z faktu, że opowiadana historia jest wzruszająca, pełna ciepłego humoru i bardzo pozytywna. Nietypowe dla reżysera fabuła i stylistyka zaowocowały
jedynym w swoim rodzaju filmem w dorobku Burtona. Jak zauważył znawca twórczości Burtona Mark Salisbury:
Pod względem nastroju Duża Ryba to zdecydowana zmiana
otoczenia dla Burtona. Z pewnością to jego najbardziej romantyczny i sentymentalny film do tej pory, ale nie w jakimś
małostkowym, ckliwym sensie14.
Dodać można, że z pewnością jest to też najbardziej osobisty film Burtona. Reżyser wielokrotnie przyznawał, że scenariusz Dużej ryby nie mógł trafić na bardziej odpowiedni moment w jego życiu. Ojciec reżysera niedawno zmarł, a on sam
wraz z partnerką Heleną Bonham Carter spodziewali się pierwszego dziecka. Burton poznał brytyjską aktorkę podczas pracy nad Planetą Małp. Jego sytuacja osobista była więc bardzo
podobna do sytuacji Willa. Burton jednak nigdy nie pogodził
się z ojcem. Dowiedział się o jego śmierci dopiero po fakcie.
Nie rozmawiali ze sobą latami. Burton wspominał, że w okresie jego wczesnego dzieciństwa ojciec często opowiadał mu
bajki przed snem. O tych momentach mówił, że były „magiczne i silne i mocne”15 i pozostawiły głęboki ślad w jego pamięci.
Mimo to nie udało im się stworzyć jakieś silnej więzi; kiedy Burton wyprowadził się do babci, ich relacje uległy dalszemu po-

> 14 Burton on Burton, op. cit., s. 216.
> 15 Ibidem, s. 219.
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gorszeniu, aż w końcu urwał się wszelki kontakt Burtona z ojcem, matką oraz młodszym bratem. Reżyser wiedział, że jego
ojciec chorował i próbował ponownie nawiązać z nim kontakt
na krótko przed jego śmiercią, jednak bez sukcesu. Pomimo
iż często mówił, że tak naprawdę jego rodzice byli dla niego
jak obcy ludzie, to ich odejście wzbudziło w nim sporo emocji,
z którymi nie umiał sobie poradzić.
Myślę, że to kwestia, która dotyka każdego, kto stracił rodzica, nieważne, jaką miał z nim relację, to oczywiście jest przyczyną jakiejś refleksji. Zauważyłem, że nawet pomimo iż nie
byłem z nim blisko, to wciąż odczuwałem mnóstwo emocji,
które mnie bardzo absorbowały. I pomyślałem, że ten film,
kiedy przeczytałem jego scenariusz, był dobrym sposobem
na wizualne ukazanie tych uczuć, które są skomplikowane
i ciężkie do ubrania w słowa16.
Doświadczenie sfilmowania Dużej ryby określał jako katharsis.
Jako człowiek skryty i mający problem z wyrażaniem swoich
uczuć, nie potrafił nawet najbliższym przyjaciołom zwierzyć się
ze swoich przemyśleń po tak osobistym i traumatycznym przeżyciu.
Burton był w identycznym punkcie swojego życia co filmowy Will, ale osobistą więź czuł także z Edwardem. Spośród tej
dwójki, co znamienne dla tej historii, to właśnie Ed był nierozumianym, bujającym w obłokach marzycielem; paradoksalnie to jego syn wykazywał więcej powagi i dojrzałości. Nie dziwi zatem, że postać akwizytora z Alabamy bardzo reżyserowi
przypadła do gustu – łączy ich bujna wyobraźnia i umiłowanie do snucia opowieści. Sympatia do jednego bohatera i zrozumienie drugiego były jednym z powodów, dla których reżyser chętnie zgodził się na zekranizowanie scenariusza, a także
przyczyną równowagi w filmie.
Duża ryba to zatem ponadczasowy film o snuciu opowieści, o sile wyobraźni i o trudnej relacji ojca z synem. Poruszająca fabuła ukazana w bajkowej scenerii skłania do refleksji
nad własnymi związkami z rodzicami, a także może spowodować tęsknotę za umiejętnością zabawy słowem, marzycielstwa, wymyślania opowiadań. Ten talent miał Edward Bloom.
Ma go także Tim Burton, co ostatecznie i dobitnie udowodnił
Dużą rybą. Miłośnicy jego filmów mogą zaś dzięki temu choć-

> 16 D. Schwartz, Big Fish: American Museum of the Moving Image, [w:] Tim
Burton: Interviews, op. cit., s. 177.
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by na dwie godziny dostąpić przyjemności zostawienia w tyle
szarej rzeczywistości i wpuścić do swojego świata powiew fantazji i finezji.
Podsumowanie
Powyżej zanalizowane trzy filmy zostały wybrane nieprzypadkowo. W potocznej świadomości miłośników kina Burtona i krytyków uznawane są one za najbardziej osobiste dzieła
reżysera. Ponieważ zostały zrobione na przestrzeni kilkunastu
lat – od 1990 do 2003 roku – podczas ich realizacji Burton był
w różnych momentach swojego życia i stąd też różne problemy, które znalazły swoje odbicie w tych filmach. Edward Nożycoręki powstawał, gdy reżyser był młodym twórcą, w którym
wciąż drzemały demony dzieciństwa. Poprzez adaptację starego rysunku, powstałego w jednym z najciemniejszych okresów
życia Burtona, chciał on uporać się z przeszłością. Jeździec bez
głowy trafił na czas, w którym reżyser przeżywał trudne chwile.
Osiemnastowieczna walka z religią i przesądami nowojorskiego policjanta skojarzyła mu się z własnymi potyczkami z hollywoodzką machiną filmową. Realizacja Dużej ryby zaś była dla
niego jak terapia po śmierci ojca i przygotowanie do własnego ojcostwa. Nie są to jednak jedyne przykłady filmów z osobistymi konotacjami. Można wskazać też na pewne aspekty
w Ed Wodzie – relacja między tytułowym bohaterem a Belą Lugosim analogiczna do przyjaźni między Burtonem a Price’em,
w Charliem i fabryce czekolady – główny bohater Willy Wonka
jest niemal klasycznym przykładem Burtonowskiego bohatera, podobnie jak Wiktor z Gnijącej panny młodej oraz tytułowy
bohater ze Sweeney Todda. Swój rys potrafił też nadać tak znanym i kultowym postaciom jak Batman czy Szalony Kapelusznik z Alicji w Krainie Czarów. Osobista więź Burtona i jego filmów oraz ich bohaterów ma dwa wymiary. Pierwszy pojawia
się w momencie wyboru scenariusza przez reżysera. Jak już
wielokrotnie było wspomniane, reżyser musi poczuć, że historia w jakimś stopniu go dotyczy lub że identyfikuje się z postacią lub miejscem. Drugi wymiar odbywa się już na etapie produkcji – za jakikolwiek scenariusz wziąłby się Burton,
o czymkolwiek byłaby dana historia, ma on dar nadawania jej
cech charakterystycznych dla swojego stylu, inspiracji, wyobrażeń. Elementy takie jak eklektyzm gatunkowy, lawirowanie na
granicy kiczu i groteski, realizm magiczny, czarny humor po-

mieszany ze straszącymi scenami stały się znakami rozpoznawczymi „burtonesque”.
Burtonowi udaje się pogodzić artystyczną niezależność,
oryginalność, wrażliwość z uniwersalnością przekazu i przystępnością dla masowego odbiorcy. Wiele z jego filmów trudno nazwać zarówno hollywoodzkimi megaprodukcjami, jak
i kinem indie, chociażby Sok z żuka, Edwarda Nożycorękiego,
Eda Wooda, Dużą rybę, Gnijącą pannę młodą. Zdarzały mu się
co prawda przygody z superprodukcjami, ale nawet wtedy potrafił iść swoją drogą przy podejściu do ich realizacji, a co więcej, nie wypaczyły one jego talentu, intuicji i gustu. Zazwyczaj
po każdym wysokobudżetowym filmie głównego nurtu starał
się robić coś na mniejszą skalę i o bardziej personalnym wydźwięku. Dzięki temu utrzymywał równowagę – nie zaprzedał
duszy Hollywood, ale też nie odwracał się plecami do publiczności, jego filmy wciąż były komercyjne i popularne, ale stanowiły alternatywę dla wszelakiej maści komedii romantycznych,
filmów akcji czy tandetnych horrorów.
Burton ma dość specyficzny stosunek do swojej twórczości i procesu reżyserowania. Nie dba o finanse, promocję, sukces. Robi filmy głównie dla siebie, ważny jest dla niego sam akt
tworzenia, dzięki któremu poznaje samego siebie. Filmy są dla
niego formą eskapizmu, ale nie uważa on, że taka ucieczka jest
czymś dziecinnym czy niemądrym. To, co dla innych być może
jest naiwną bajką, dla Burtona jest bardzo poważną próbą zrozumienia siebie i otaczającego go świata. Sam tłumaczy chęć
skrywania się w sztuce, a także popularność filmów jako sposobu na oderwanie się od rzeczywistości następująco:
Dlaczego ludzie szukają ucieczki w filmach?... Dlatego, że...
to jest forma odzyskania nie dziecięcego impulsu, ale tego
spojrzenia na świat, jakby był świeży i interesujący17.
Reżyser stara się nieustannie dziwić się otaczającemu go światu i odnajdywać w nim kolejne zaskakujące, intrygujące, poruszające wyobraźnie postacie, historie, miejsca, a następnie
przeistaczać to wszystko w swoje rysunki i filmy. Dzięki temu
jego dzieła są cięgle fascynujące, pomimo iż jego kariera trwa
już ponad dwadzieścia lat. Sweeney Todd dostał kilka nominacji do Oscara i uznanie krytyków, Alicja w Krainie Czarów stała
się najbardziej kasowym filmem 2010 roku i w całej karierze
reżysera. Burton zatem wciąż odnosi sukcesy artystyczne i ko-

> 17 Tim Burton: Interviews, op. cit., tekst na okładce książki.

mercyjne, ma mnóstwo kolejnych pomysłów i nie stracił zapału, pomimo potknięć, porażek czy rozczarowań. Ostatecznie
z każdym osobistym czy zawodowym problemem można się
uporać, znajdując odpowiedni scenariusz i przekładając swoje emocje na film. Tak właśnie Burton czyni od lat, a owocem
tej „kinowej terapii” jest nie tylko jego równowaga psychiczna
i dobre samopoczucie, ale także kilka filmowych perełek, które dzięki swojemu wizualnemu pięknu i uniwersalnemu przesłaniu zapewniły sobie miejsce w kanonie filmów ostatniego
dwudziestolecia.
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Abstract
Urszula Poszumska, An autobiographical plots in chosen movies of Tim Burton

Tim Burton is an outstanding individual, of an above-average imagination and boundless talent. It is hard to classify his
works – Burton does not stick to any canons, he juggles conventions: daub, burlesque, black humour, sentimentalism, fairy tales. As a result, his movies, just like he himself, are ‘wonderful mess’.
He tells moving and straightforward wise stories in original visual binding. It is so original that his style got its own name:
‘burtonesque’. But not only his movies stimulate the imagination. The director himself is such an eccentric and mysterious
person that there were media legends created about him.
The authoress searches for relations between crucial moments
in a startling life of the director and the world of his movies.
And although, examining biographies is not the most popular
research method of humanistic studies, the authoress comes
out from this test unscathed.
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WARIACJE NA TEMAT MITU KRETEŃSKIEGO W KULTURZE XX WIEKU
Małgorzata Czapiga

To interesujące, że stając wobec wyzwań swojej współczesności, kolejne epoki, z ich szczególnymi językami i filozofiami, z sympatiami i antypatiami, wracały do starożytności.
Nawet gdy w swoich ambicjach wychylały się ku przyszłości, z pogardą odwracając od tego, co już właśnie stawało się
wczorajsze i przeszłe, tradycje starożytne, dzieła, mity, obrazy
wydają się reformatorom i rewolucjonistom dobrym materiałem do składania wypowiedzi o tym, co nadejdzie. One też
składają się na język, którym można skutecznie diagnozować
aktualny stan rzeczy: być może zestaw problemów filozoficznych czy egzystencjalnych jest w jakimś stopniu uniwersalny, a przed człowiekiem – to już element tej diagnozy – stają
wciąż te same problemy, ubrane jedynie w nowe kostiumy.
Powrót do odpowiedzi pierwszych, tych najdawniejszych,
wydaje się więc rozwiązaniem oczywistym, bo tam znaleźć
można sformułowania kwestii podstawowych. A może antyk dostarcza wygodnych ikon, łatwo rozpoznawalnych motywów, zwalniając twórców od mozolnego wypracowywania
własnych obrazów i negocjowania ich z tymi, którzy powinni
włączyć się do rozważań?
Dwudziestowieczne powroty do starożytności są zastanawiające, choćby z uwagi na wciąż obecną, powracającą w myśli całego stulecia potrzebę awangardyzmu, kolejnych zerwań
z tradycją, z kostniejącymi językami sztuki i diagnozami społecznych i humanitarnych kryzysów. Już wcześni prekursorzy
modernizmu zaczęli odwoływać się do klasycznych tematów
i interpretować je w sposób zupełnie nowy i wieloraki. Przykładem Karol Marks, który przywłaszczył sobie figurę Prometeusza dla potrzeb refleksji o kształtowaniu wizji nowego proletariatu; wprowadzone przez Fryderyka Nietzschego kategorie:
mocy dionizyjskich i apollińskich, opisane w Narodzinach tragedii z ducha muzyki, na trwałe weszły do opisów kultury i jej
historii; Zygmunt Freud wykorzystywał postaci Edypa i Elektry

dla psychoanalitycznych ustaleń na temat osobowości i jej dynamiki. Theodore Ziolkowski podsumowuje:
[...] główna część fundamentalnych i wpływowych teorii leżących u podstaw dwudziestowiecznej myśli i sztuki, na dobre i na złe, zapoczątkowała połączenie nowoczesnej świadomości z klasycznymi obrazami, bez względu na to, czy
odbiorca ma jakieś podstawy wykształcenia klasycznego.
(Jak wielu ludzi przywołuje na co dzień nonszalancko terminy takie jak kompleks Edypa, dionizyjskość czy złota gałąź bez lektury Sofoklesa, Nietzschego czy Wergiliusza?) Idąc
dalej, to doprowadziło uważnych czytelników do uświadomienia sobie, że klasyczne dzieła Greków i Rzymian pozostały bardzo żywe w XX wieku, jako źródło bogatych analogii, aluzji, metafor i ostatecznie inspiracji [...]1.
(Re)interpretacje starożytnych wierzeń nie są właściwie pomysłem XX wieku, bo już Herodot i rzymscy poeci mieli specyficzne podejście do mitów, które relacjonowali: racjonalizowali czy
upoetyczniali je, albo szukali dla ich rozumienia alegorycznych
tropów. Dziś jednak znacznie wyraźniejsze jest oderwanie od
zasadniczego, pierwotnego mitu, od kontekstu mitologii, a po
Freudzie, Marksie czy Frazerze mit generalnie i w swoich szczególnych postaciach nieuchronnie stawał się tematem myślicieli, pisarzy i artystów. Szczególnie Nietzsche pokazał wyraźnie,
jak klasyczna starożytność może być przydatna jako wehikuł
do badania całkowicie nowoczesnych kwestii.
Wobec kryzysu wartości, schyłku kultury mieszczańskiej
i wielu nowych odkryć naukowych i przemian cywilizacyjnych,
oczywiste musiało być żądanie poszukiwania takich form artystycznej ekspresji, języka sztuki i kulturowej debaty, żeby mogły one udźwignąć ciężar wszystkich tych zmian. Jedną z odpowiedzi na diagnozę zużycia języka dyskursu w sztuce, jego

> 1 Th. Ziolkowski, Minos and the Moderns. Cretan Myth in Twentieth-Century
Literature and Art, Oxford University Press, Oxford2008, s. 18.
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konwencjonalizacji i skostnienia, okazał się powrót do zasobów europejskiego kanonu: tekstów, mitów, toposów, do całego symbolicznego imaginarium. Mity na nowo opowiedziane
mogły z jednej strony osadzać debatę w tradycji, wśród rudymentarnych pytań o ludzką kondycję, z drugiej zaś wnosić do
niej to, co wynikało z doświadczenia współczesności, z ówczesnej refleksji filozoficznej czy estetycznej. Ciekawym zadaniem
byłoby zestawienie frekwencji wykorzystanych mitów, bo pokazałaby ona także i motywy nieobecne. Nawet bez takich systematycznych studiów zauważyć można, że niezwykle popularne stały się reinterpretacje mitu o Europie porwanej przez
byka (w tym przypadku na pierwszy plan wysuwano kwestie
seksualności, zwłaszcza kobiecej, przy okazji odwoływano się
do fascynującego toposu pięknej i bestii) czy mitu o Dedalu
i Ikarze (jako historii wyobcowania, kreatywności i wyzwolenia), ale zadziwiające, że wśród nowych odczytań uprzywilejowane miejsce zajęła opowieść o labiryncie i Minotaurze.
Mit kreteński, na nowo interpretowany, bazował na kilku
źródłach literackich, m.in.: Carmen 64 Katullusa, Eneidzie Wergiliusza (ks. 6), Metamorfozach Owidiusza (ks. 8), Żywotach równoległych Plutarcha. Wszystkie te relacje niewiele się od siebie
różnią w samej fabule, ale łączono je z innymi źródłami. Wizerunek byka i labiryntu znany był szczególnie z pieczęci i monet
pochodzących z Knossos, ale nie tylko. Sam Minotaur rzadko
był przedstawiany w sztuce greckiej po VI w. p.n.e. Większość
jego wyobrażeń graficznych odnaleziono w sztuce etruskiej
i rzymskiej. Ograniczona liczba przedstawień wątków mitu kreteńskiego może mieć genezę w stosunkach Greków i Kreteńczyków: ci pierwsi początkowo nie tolerowali mieszkańców
małej wyspy. Święty Paweł w liście do Tytusa pisze o przysłowiowej opinii na temat mieszkańców Knossos: „Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe” (1:12).
Wyobrażenie zupełnie odmienne, prawdziwie apollińskie,
jest zasługą czasów nowożytnych. Zaczęło się zapewne od obrazu, jaki upowszechnił oświeceniowy uczony i przyjaciel Goethego, J.J. Winckelmann. Potem sir Artur Evans stworzył wizję
przyjaznych, modnych i nowoczesnych Kreteńczyków. Archeolog – nie umniejszając jego zasług – włożył dużo pracy w zbudowanie obrazu Krety według własnego pomysłu: dobudował
betonowe konstrukcje pałacu, nie do końca wiedząc, czy faktycznie tak mogły wyglądać, odtworzył resztę fresków farbami
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olejnymi na podstawie szczątkowo zachowanych malowideł...
Dlatego jego Knossos wyglądało bardziej okazale niż inne wykopaliska i opowiadało o świecie, którego nigdy nie było. Hans
Georg Wunderlich, krytykując założenia i niepoparte niczym
tezy Evansa, pisze:
Od samego początku Knossos jawiło się w świetle tak osobliwym, bez żadnych odniesień do którejkolwiek ze znanych ówcześnie sąsiednich cywilizacji, że Artur Evans czuł
się całkowicie w prawie do nazwania po nowemu archeologii i historii sztuki odkrytej przez siebie kultury. Jak widzieliśmy, wybrał w tym celu imię króla, występującego w micie
jako władca Knossos i labiryntu. Dopiero od czasów Evansa
mówimy o kulturze minojskiej2.
Odkrycie Evansa i tak spektakularne spopularyzowanie mitu
kreteńskiego mogło mieć wpływ na myślicieli, pisarzy i artystów XX wieku, ale nie znajdujemy na to żadnego bezpośredniego potwierdzenia, poza tym, że problematyka kreteńska pojawiała się często w naukowych opracowaniach, a sama
wyspa stała się celem turystycznych wypraw, wzbogaconym
o kolejną wielką atrakcję. W samych tekstach literackich świadectwo pobytu pojawia się raczej rzadko. Można je usłyszeć
w twórczości pochodzącego z Krety Nikosa Kazantzakisa czy
u Zbigniewa Herberta opowiadającego o swojej podróży na
wyspę. W większości przypadków jednak obsesyjnie pojawiające się motywy labiryntu i figury Minotaura, Tezeusza i Ariadny nie wywodzą swojej genezy z rzeczywistego, popartego doświadczeniem oczarowania kulturą minojską. W figurach mitu
kreteńskiego zaczęto odkrywać ogromny potencjał znaczeń.
Już w latach trzydziestych S.H. Hook, wychodząc od analizy
mitu kreteńskiego, pisał:
Potwór w sercu labiryntu jest symbolem ambiwalencji, która skupia się we wszystkich rytuałach. Potwór – starożytny
człowiek-byk – jest równocześnie zdobywcą i zdobytym, zabitym i odradzającym się bogiem, zabitym i żywym królem,
symbolem ceny, jaką zawsze trzeba zapłacić za dar życia3.
Podobnie rozszerzone podejście do mitycznej figury widzimy
u Karla Kerenyi’ego, który pisał, że labirynt, pierwotnie w kształ-

> 2 H.G. Wunderlich, Tajemnica Krety (Dokąd byk porwał Europę czyli o korzeniach kultury europejskiej), Universitas, Kraków 2003, s. 63.

> 3 S.H. Hook, The Labyrinth: Further Studies in the Relation between Myth and
Ritual in the Ancient World, S.P.C.K., London1935, s. IX.

cie spirali, reprezentuje swojego rodzaju pełnię: równocześnie
nieskończoność i nieśmiertelność, życie i śmierć, co jest zgodne ze średniowiecznym, chrześcijańskim odczytaniem:
Minotaur w centrum jest piekłem, diabłem; labirynt mylną
ścieżką prowadzącą do destrukcji, dopóki Tezeusz-Chrystus
nie przyszedł, aby nas uratować4.
Z niezwykłą inwencją w latach trzydziestych mit kreteński odkryli surrealiści. Swoje czołowe pismo nazwali zresztą „ Minotaur”. Dla artystów skupionych wokół pisma Minotaur był „potworem, pół-człowiekiem, pół-bykiem, symbolizującym siłę
nieświadomości”5. Widziano w nim też: „nieskrępowaną wolność, bezkompromisowe obwieszczenie przemocy, całkowitej
rewolucji, nieposłuszeństwa wobec zastanego porządku”6. Wydaje się zatem, że surrealiści skorzystali z figury Minotaura dla
wyrażenia swoich etycznych i politycznych przekonań. W świecie ogarniętym myślą o konieczności zmian, o chaosie i braku
wskazań na przyszłość postulowali radykalne zmiany, biorące swój początek w pomysłach tkwiących w podświadomości,
zgodnie z tym, co czytali w pismach Freuda i jego licznych,
choć niekiedy nieco krnąbrnych, uczniów. Trudno się dziwić,
że Picasso, poproszony przez Alberta Skirę o zaprojektowanie
inauguracyjnej okładki pisma, wybrał kolaż z centralnie usytuowaną hybrydą pół-człowieka, pół-byka. Surrealiści w jakiś
przewrotny i bolesny sposób utożsamili się z Minotaurem, tym
samym – ulokowali się w mrocznej przestrzeni labiryntu. Labiryntem był więc otaczający świat, którym rządzą przypadkowe, mylne siły, takie jak intelekt, racjonalizm, pragmatyzm. Ale
przecież skomplikowana budowla była też symbolem pogmatwanej ludzkiej nieświadomości, w której czaić może się potwór, ale konieczne staje się jej eksplorowanie.
André Masson, związany z pismem surrealistów (sam zresztą obok Bataille’a przyznawał się do pomysłu na tytuł czasopisma), wciąż wracał do motywu labiryntu i postaci z mitu kreteńskiego. Rysunek z 1930 roku The Minotaur and the Labyrinth
przedstawia potwora o głowie byka i otwartym torsie ludzkim, gdzie trzewia zastąpione są wijącymi się serpentynami
kamiennego labiryntu. Narastające poczucie zagrożenia i zaschen Idee, Rhein-Verlag, Zürich, s. 32.

gubienia również i w jego przypadku zyskiwało proroczy ton
Kasandry, sam mówił, że opanowany był „ideą Europy mającej być trawioną przez ogień i krew”7. Jego rysunki i malarstwo
operują coraz częściej figurami niepełnymi, poszarpanymi, rozdartymi. The Labyrinth z 1938 roku przedstawia już Minotaura
jako hybrydę składającą się z wielu elementów. Przypomina on
trochę dziwne postaci z prawej części obrazu Hieronima Boscha Ogród rozkoszy ziemskich. Sam Bosch portretował siebie
jako stworzenie tylko w połowie ludzkie, a w połowie niezidentyfikowane i dziwaczne. Charakterystyczny jest otwarty tors,
w którym jak w tawernie siedzi się i pije. Podobnie Masson we
wspomnianym dziele pozostawia Minotaura z ziejącą dziurą
w brzuchu, z której wyziera labirynt. Kolorowe plamy otaczające serpentynową budowlę nasuwają skojarzenie z płomieniami ognia i w porównaniu z przeważającymi zimnymi kolorami
zwracają uwagę oglądającego. Niewiadome lęki przelewane
na płótno przybierały postać psychotycznych wizji, wśród których nie mogło zabraknąć tak sugestywnej metafory jak labirynt.
Przeczute niepokoje Massona kilka lat później przybierały
jednoznaczną wymowę, na przykład w poezji. W.H. Auden napisze w swoim Liście noworocznym z 1940 roku o sile przyciągania Minotaura.
W politycznym kontekście Minotaur jako potwór bywał
właściwie maską różnych dyktatorów: Franco, Mussoliniego
czy Hitlera. Świat zatem stawał się labiryntem, w którym potwór sprawował swe nieodgadnione rządy i jak Auden napisze
w innym wierszu – labiryntem, w którym „znajdujemy albo gubimy siebie na zawsze”8. Labirynt zatem nie jest tutaj niepewną
i przepastną nieświadomością, której pokłady możemy zgłębiać, ale miejscem decyzji, wyboru – albo do niego wejdziemy i skażemy się na obcowanie z politycznym potworem, albo
pozostaniemy na zewnątrz, poza jego zasięgiem, ratując w ten
sposób swoją egzystencję.
Również w poezji Edwina Muira pojawi się wizja świata jako
poplątanych ścieżek, ale obraz staje się tu znacznie bardziej
pesymistyczny. Człowiekowi nie jest już dany wybór, ale konieczna wydaje się zgoda na własny los, niewykonywanie żadnych pochopnych kroków, bo:

dac, Picasso e il Mediteraneo, Roma 1983, s. 154.

> 7 Th. Ziolkowski, op. cit., s. 74.
> 8 W.H. Auden, Poezje, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988.

> 4 K. Kerenyi, Labyrinth-Studien: Labyrinthos als Linienreflex einer mythologi> 5 Jean-François Revel, Minotaure, L’CEil galerie d’art, Paris1962, bns.
> 6 Komentarz P.E. Leal do katalogu Picasso Minotauro, cytuję za: M.L. Berna-
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Pośpiech i zwłoka są sobie równe
W tym jedynym świecie, gdzie nie ma wyjścia, żadnego,
Żadnego miejsca, do którego można by przyjść, skończysz
się tu, gdzie jesteś,
Głęboko w centrum niekończącego się labiryntu9.

Postrzeganie świata jako labiryntu towarzyszyło doświadczeniom młodego Friedricha Dürrenmatta. Jego główne dzieła
poświęcone figurze labiryntu ukazały się wprawdzie w latach
osiemdziesiątych, ale geneza tych utworów sięga lat poprzedzających drugą wojnę światową. Sam Dürrenmatt pisze,
że kiedy w wielu 14 lat opuścił swoją rodzinną wioskę i przeniósł się do Berna, jego „najwcześniejszym wrażeniem była labiryntowość”10. Z dnia na dzień sielski krajobraz rodzinnego
domu zastąpiły mu długie korytarze szkoły ewangelickiej, wąskie ulice i arkady miasta i kamieniołom na jego obrzeżach. Artysta pisze:
[...] wszystko było odrażające, szukałem po omacku swojej drogi wokół jak Minotaur podczas swojego pierwszego
roku w labiryncie – musiało minąć sporo czasu, zanim odkrył, że jest w miejscu bez wyjścia11.
Dürrenmatt znał mit kreteński jeszcze z czasów szkolnych,
ale dopiero doświadczenie miasta było impulsem do refleksji
nad Minotaurem i labiryntem. Począwszy od lat trzydziestych
zarówno w pisarstwie, jak i pracach plastycznych reinterpretował starożytną opowieść, próbując uwzględniać zarówno przesłanki psychologiczne, jak i realistyczne. Tematem godnym
zastanowienia wydały mu się na przykład narodziny hybrydy –
z powodów anatomicznych musiała to być jedna z najtrudniejszych rzeczy na świecie. Na jednym z rysunków Dürrenmatta
odnajdziemy zresztą ten motyw: wielkiej rogatej głowy wyzierającej z kobiecego łona. Pisząc o Minotaurze, konsekwentnie
używa zaimka „to”, a nie „on”, jako kontynuacji pomysłu, że potwór nie był człowiekiem z głową byka, ale bykiem o ciele człowieka, a zatem odbiera mu zdolność myślenia, a na pierwszy
plan wysuwa dzikość i siłę istoty. Obsesja labiryntowa kazała
artyście drążyć temat wciąż na nowo. W innej interpretacji Dürrenmatt dochodzi do wniosku, że potwór właściwie był szczę-

> 9 E. Muir, The Labyrinth, Faber, London1949.
> 10 F. Dürrenmatt, Der Winterkrieg in Tibet, [w:] Labyrinth: Stroffe I-III, Diogenes, Zürich1990, s. 45.

> 11 Ibidem.
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śliwy w swoim pałacu, ale zawistna Ariadna pomogła Tezeuszowi, gdyż nie mogła znieść miłości Minosa do bestii.
Kiedy druga wojna światowa zbliżała się ku końcowi, pisarz
zaczął utożsamiać się z Minotaurem, mieszkańcem labiryntu.
Otaczający go świat wydawał się niezrozumiały, mechanizmy
nim rządzące zupełnie nie do pojęcia ludzkim umysłem, czuł
rozbicie własnego małego świata i przeczuwał nieodwracalne konsekwencje własnych decyzji. Podczas służby wojskowej
niedaleko Genewy napisze: „Na brzegach lodowatego Rodanu,
wpatrując się w granice nieludzkiego lądu, wyobrażałem sobie
mój świat – labirynt”12.
Ostatecznie w balladzie z 1985 roku pt. Minotaur artysta
uzna bestię za ofiarę niecnych rozgrywek podejrzanej kondycji kompanów: Minosa, Ariadny, Tezeusza i Dedala. Ten ostatni
buduje dla niego labirynt-pałac, w którym ściany obwieszone
są lustrami. Przetrzymywany całymi miesiącami, Minotaur czeka na czyjekolwiek towarzystwo. Kolejne delegacje ofiar giną,
gdyż naruszając terytorium bestii, wykazują się tylko brutalnymi wybiegami raniącymi go i zmuszającymi do ataku w samoobronie. Wreszcie pojawia się... drugi Minotaur! Oszalały ze
szczęścia potwór ufnie i przyjacielsko podchodzi do osamotnionej postaci i rozpoczyna taniec radości. W tej samej chwili zostaje dźgnięty sztyletem. Umiera, zanim zdąży upaść na
ziemię. Wtedy Tezeusz ściąga byczą maskę z głowy i wychodzi
z labiryntu prowadzony przez czerwoną nić Ariadny.
Ballada porusza problem alienacji i zdrady: w porządku
świata nie było miejsca dla stworzenia nieprzynależącego ani
do zwierząt, ani do ludzi, ani do bogów. Hybryda musiała pozostać w labiryncie, a ostatecznie zostać zgładzona, aby cały
świat nie pogrążył się w chaosie.
Podobnie współczujące podejście do Minotaura jest raczej
rzadkością w reinterpretacjach mitu. Odnajdziemy je chyba
jeszcze tylko u Zbigniewa Herberta:
[...] Minotaur jest na kolanach. Tezeusz obejmuje lewą ręką,
zapaśniczym gestem, szyję przeciwnika, prawą zaś wbija
mu w szyję krótki miecz. Minotaur jest piękny i bezbronny.
Ma kształtne ciało młodzieńca o głowie byka. Z jego karku
spływa na ziemię warkocz krwi.
Biedny Minotaur! Miałem dla niego, od zamierzchłego dzieciństwa, więcej czułości niż do Tezeusza, Dedala czy innych

> 12 Ibidem, s. 86.

spryciarzy. Kiedy pierwszy raz ojciec opowiadał mi tę bajkę,
uczułem bolesny skurcz w sercu i współczucie dla pół zwierza, pół człowieka, spętanego labiryntem i obcą sobie ludzką historią, pełną podstępów i toporów13.

Minotaur okazuje się więc outsiderem, kimś, kto przez swoją
odrębność, inność, wyjątkowość, musiał cierpieć w świecie niezrozumiałych nie tylko dla niego ludzkich zasad. Wiele przesłanek wskazuje na to, że zarówno Dürrenmatt, jak i Herbert
utożsamiali się w pewnym stopniu z Minotaurem i jego losem,
a w każdym razie używali jego figury, dzięki której doświadczenia własnej samotności i zagubienia można poetycko zmetaforyzować. Zapewne jednak nikt w XX wieku bardziej obsesyjnie nie wykorzystywał metafory Minotaura niż Pablo Picasso.
W jego przypadku odczytanie mitu było najbardziej osobiste –
do tego stopnia nawet, że jego minotaury miały jedynie śladowe powiązanie z mitycznym źródłem. Oprócz publikacji pierwszego numeru „ Minotaura” surrealistów, do którego okładkę
projektował Picasso, na początku lat trzydziestych postać tę
artysta wprowadził do cyklu Vollard Suite14. Początkowo Minotaur Picassa zestawiany jest z wątkiem hiszpańskiej corridy, pokazując dramat życia i śmierci. Niszcząca i brutalna siła
byka, tak charakterystyczna dla surrealistów, schodzi u Picassa
na plan dalszy. Teraz to potwór jest ofiarą, człowiek zaś oprawcą. Minotaur jest upostaciowaniem twórczości artystycznej,
która ujawnia własną mroczną i pierwotną naturę15. We wspomnianym cyklu Minotaur zazwyczaj związany jest z przemocą,
gwałtem, ale pojawia się też z kieliszkiem wina, spokojnie śpiący obok nagiej kobiety. Oblicza Picassowskiej bestii zmienia-

> 13 Z. Herbert, Labirynt nad morzem, Zeszyty Literackie, Warszawa 2000,
s. 42.

> 14 W latach 1930-1937 Picasso tworzy Suite Vollard (Suita Vollarda), wyda-

ną w 1939 roku przez Ambroise Vollarda w 300 egzemplarzach i uznaną za
arcydzieło sztuki graficznej. Jest to cykl stu kompozycji (sześćdziesiąt jeden
akwafort, dziewięć suchorytów, cztery akwatinty, jeden miedzioryt i piętnaście prac w technice mieszanej). W czterdziestu sześciu artysta podjął temat
pracowni rzeźbiarza i jego modelki, w pięciu kolejnych pokazał motyw gwałtu i seksualnej obsesji, na piętnastu widzimy wyobrażenie Minotaura, cztery
przywołują postać Rembrandta, a dwadzieścia trzy ilustrują sceny z życia cyrku i areny. W Suite Vollard znalazły się także trzy portrety Ambroise Vollarda
oraz prace o tematyce często podejmowanej przez Picassa, przede wszystkim najwspanialsze dzieło całego cyklu, Minotauromachie (Minotauromachia),
akwaforta z 1935 roku.
> 15 M. Battistini, Picasso, seria Klasycy sztuki „Rzeczpospolitej”, Warszawa
2006, s. 120-121.

ły się w zależności od stanu emocjonalnego artysty. Niektórzy
badacze twierdzą, że pojawienie się hybrydy w twórczości malarza wiąże się też z jego ukrytym strachem przez impotencją16.
Powtórne nieudane małżeństwo, które rozpada się w 1935
roku, pojawianie się coraz młodszych kochanek wokół Picassa i próby poszukiwania weny twórczej miały owocować serią
10 rysunków i akwafort przedstawiających niewidomego Minotaura. W tym motywie potwór prowadzony jest przez małą
dziewczynkę, trzymającą go za rękę, sam – jakby w geście bólu
i cierpienia – odrzuca swoją głowię ku tyłkowi, poddając się
woli swojej przewodniczki. Cielesne widzenie Minotaura, który
albo pożera wzrokiem modelkę, albo patrzy wprost w oglądającego, z wczesnych rysunków Suity Vollarda zastąpione zostaje radykalną negacją: ślepotą i szukaniem po omacku17.
Rysunki te dały podstawy do największego chyba dzieła tamtego okresu w twórczości Picassa – Minotauromachii
z 1935 roku. Minotaur z tego dzieła ogarnia swoją postacią jedną trzecią całego obrazu. Jakby w ochronnym geście wyciąga
rękę w kierunku pozostałych postaci: dziewczynki oświetlającej światłem świecy zabitego konia z wnętrznościami na wierzchu, ciało ciężarnej kobiety w stroju matadora, prawie nagiego mężczyzny wspinającego się po drabinie i dwóch świadków
całej sceny – kobiet wyglądających przez okno. Minotaur nie
nosi już prawie żadnych cech brutalności, z którą spotykaliśmy
się we wczesnych rysunkach Picassa. Mimo swojej masywnej
głowy zwieńczonej potężnymi rogami oraz otwartych ust przypomina „figurę patosu”, wyciągnięta ręka wyraźnie ma charakter gestu obronnego, nie próby ataku. Minotaur zdaje się postawiony przed sądem otaczających go postaci, przed którymi
dokonuje gorzkiej samooceny, czyniąc się odpowiedzialnym
za śmierć swoich ofiar. Być może wyciągnięta ręka jest próbą
obrony bestii przed wiedzą, którą oświetla mała dziewczynka –
przemocą, śmiercią, impotencją?
Jakkolwiek by czytać dzieła Picassa z tamtego okresu, widać
wyraźnie, jak figura Minotaura nabrała w dużej mierze cech

> 16 Th. Ziolkowski, op. cit., s. 76.
> 17 Ciekawą kontynuacją wątku wykorzystanego przez Picassa jest fabuła
thrillera Minotaur Benjamina Tammuza z 1980 roku, gdzie bohater widzi siebie na akwafortach Vollard Suite przedstawiających Minotaura umierającego
na arenie, podczas gdy kobieta wyciąga ku niemu swoje ramiona. W ostatniej
scenie filmu bohater zostaje zastrzelony na ulicy przed swoim ukochanym domem, a w oknie powyżej widzi kobietę wyciągającą ku niemu ręce.
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osobistego obrazu twórcy. Picasso nie odnosi figury hybrydy
do aktualnej sytuacji politycznej, ale czyni z niej prywatną obsesję, poddawaną coraz to kolejnym metamorfozom. Wątki polityczne w kontekście labiryntu i jego mieszkańca częściej spotkamy po drugiej wojnie światowej, kiedy figury te staną się
symbolem traumatycznych doświadczeń tych, którzy przeżyli.
Margeurite Yourcenar pisała:
Minotaur i jego kryjówka, ofiary pędzące po własną śmierć,
niewytrwały Tezeusz, Minos przymykający oko na ich zbrodnie, wszystkie postaci w nowym świetle projektora roku
1944 nagle nabrały potwornie symbolicznej realności18.
Już w latach trzydziestych Yourcenar wspominała o pomyśle
napisania dramatu opartego na legendzie Minotaura, Tezeusza
i Ariadny, ale po wybuchu wojny zarzuciła próby publikacji
i wróciła do tego tematu dopiero w latach czterdziestych. Kiedy w 1944 przerabiała sztukę, dodała dwie nowe sceny: jedną
przedstawiającą więźniów przetrzymywanych na statku wiozącym ich na Kretę i dyskutujących o naturze brutalnego Minotaura oraz drugą – przywołującą obraz błądzącego po labiryncie Tezeusza, który nawiedzany jest przez głosy z przeszłości
i przyszłości. Labirynt stawał się zatem metaforą nazistowskich
Niemiec, ale również przywoływał obraz okopów drugiej wojny i ciągnących się w nieskończoność baraków obozów koncentracyjnych. W tym kontekście nie dziwi też fakt, że Yourcenar zatytułowała swoje własne wspomnienia Labirynt świata.
Przywołane przykłady nie są zbiorem zamkniętym – w latach kolejnych aż po dziś dzień artyści sięgali po wątek mitu
kreteńskiego, jednakże podstawową funkcją ich dzieł była
funkcja ludyczna – nie podejmowali się reinterpretacji, a jedynie ponownie opowiadali dobrze znaną historię bez dodatkowych kontekstów. Wątek obecny był zarówno w beletrystyce
(np. Bull Fire MacDonalda Harrisa, 1973; The Minotaur’s Victims
Claudii Bernardoni, 2002; The Minotaur Barbary Vine, 2005, czy
The Lighting Thief Ricka Riordana, 2005), sztukach plastycznych
(np. Michael Ayrton i jego seria akwafort poświęcona Minotaurowi, 1971), jak i muzyce (np. suita baletowa The Minotaur Elliota Cartera, 1947, czy opera The Minotaur Harrisona Birtwistle’a,
2008). Niekiedy mówi się też o odchodzeniu od bezpośredniego wykorzystania mitu kreteńskiego i figur Minotaura i labiryn-

> 18 M. Yourcenar, Aspects d’une légende et historie d’une pièce, [w:] Théâtre II,
Gallimard, Paris1971, s. 178.
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tu na rzecz twórczości „labiryntowej”, ujawniającej w swej konstrukcji utrudnienie, zawiłość i zagadkę.
Reasumując: pojawienie się prawie obsesyjnego korzystania z mitu kreteńskiego w czasach bliskich dwóm wojnom
światowym ujawnia dwie tendencje. Artyści sięgający po historię o Minotaurze i labiryncie utożsamiali się albo z percepcją Tezeusza/Minotaura, albo Dedala, czasem łącząc je
ze sobą. Labirynt z perspektywy będącej w niej postaci stawał się zawiłym, skomplikowanym światem, którego zrozumienie i przyswojenie kazało znaleźć reguły nim rządzące.
Świat lat trzydziestych i czterdziestych, wobec kryzysu wartości i lęków związanych z niepewną przyszłością, utożsamiany był z mityczną budowlą i w zależności od punktu widzenia
albo starano się go eksplorować i oswoić, albo przyjmowano
maskę ofiary labiryntu, z którego i tak nie ma wyjścia. Z drugiej strony potrzeba poszukiwania ładu i porządku w chaosie przemian cywilizacyjnych i politycznych kierowała debatę kulturalną w stronę Evansowskiej wizji złotego wieku
Krety, gdzie żyło się spokojnie i pogodnie, mimo istniejących
realnie zagrożeń. Labirynt widziany był raczej z perspektywy Dedala – budowniczego, który stworzył genialny wzór –
uporządkowany, symetryczny, kryjący swoje tajemnice, ale
ostatecznie przecież możliwy do rozszyfrowania. Ponad Nietzscheańską opozycją poszukiwano recepty, może niekiedy eskapistycznej, potwierdzenia, że ład możliwy jest nawet
w obliczu zagrożenia rozpadem porządku, chaosem i pomieszaniem. Obrazy klasyczne, po które sięgano, zdawały się rozpraszać ciemności wojny i dyktatury w Europie.
Mit w XX wieku zdaje się ostatecznie uwalniać od swojego historycznego kontekstu i służyć jako lustro dla nowoczesnej świadomości. Zapoczątkowane przez Nietzschego, Freuda
i Frazera odrestaurowywanie wątków mitycznych utorowało drogę kolejnym refleksjom opartym na wątkach cywilizacji
starożytnej. Nowoczesne umysły odnalazły frapujące tematy
w mitycznych historiach o bestialskim erotyzmie, szalonej odwadze, okrucieństwie i przemocy. Kolejne adaptacje obejmowały w swej rozpiętości wszystkie formy i gatunki: malarstwo,
powieść, rzeźbę, operę, balet, realizując się w najbardziej wyszukanej estetyce albo kiczu.
Mity kreteńskie w szczególności wyłaniają się ponownie
w odpowiedzi na specyficzne okoliczności XX wieku: prze-

budzenie nowego poczucia seksualnego wyzwolenia, doświadczenia totalitarnej brutalności i snu o europejskiej
jedności oraz nadzieje i niebezpieczeństwa współczesnej
nauki19.

Abstract
Małgorzata Czapiga, Variations on the Cretan Myth in the
20th century culture
In the face of crisis of values, decline of bourgeois culture, various scientific discoveries and civilization changes, the need
for searching such a new forms of artistic expression, language
of art and cultural debate, which could bare those changes,
was obvious. One of the answers to the use of the language of

discourse in art, its fossilization and numbness, appeared to be
the return to the sources of European canon: texts, myths, and
to the entire symbolic imaginarium. The newly told myths could, on the one hand, embed the debate in tradition, among
the basic questions about human condition. On the other
hand, it could introduce things which resulted from the experience of the present day. One of the most willingly interpreted ancient myths in the 20th century culture, according to the
authoress of this essay, was the story about the maze and Minotaur.

> 19 Th. Ziolkowski, op. cit., s. 167.
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„MISJA: WIĘCEJ O SOBIE WIEDZIEĆ”
Z Andrzejem Dąbrowskim, Prezesem Zarządu Kolegium Europy Wschodniej,
rozmawiają Waldemar Mazur i Jakub Walburg

> Gdziekolwiek się u Państwa spojrzy, wszędzie można dostrzec egzemplarz „Tygodnika Powszechnego". Kolegium Europy Wschodniej wydaje pismo, ale przecież nie to.
> Jan Andrzej Dąbrowski: Z „Tygodnikiem Powszechnym" łączy
nas kilka osób. Pierwsza to ksiądz Adam Boniecki, wieloletni redaktor naczelny krakowskiego tygodnika, który zasiada w Radzie KEW i z tej okazji często nas odwiedza. Są też oczywiście
Andrzej Brzeziecki, naczelny wydawanej przez nas „Nowej Europy Wschodniej, oraz jego zastępczyni, Małgorzata Nocuń. Oboje niegdyś pracowali w redakcji „Tygodnika Powszechnego".
A numer pisma, który w takiej liczbie się u nas znajduje, zawiera dodatek poświęcony lwowskim korzeniom Wrocławia.
Zredagowany został właśnie przez Andrzeja i Małgosię, a przy
jego powstawaniu swój udział miało miasto Wrocław.
> Właśnie, mit Wrocławia jako drugiego Lwowa jest często
wykorzystywany, także przez waszą Fundację. A przecież,
gdy spojrzymy na statystyki i porównamy procent mieszkańców przesiedlonych po wojnie do Wrocławia z Wielkopolski czy łódzkiego z tymi ze Lwowa i okolic, to okazuje się,
że ci drudzy stanowią mniejszość. Wrocław wcale nie jest
taki lwowski, jak niekiedy o nim myślimy.
> Po wojnie we Wrocławiu ludność lwowska stanowiła zaledwie 15-20 procent ogółu. Jednak wśród tych kilkunastu procent znalazły się dwie bardzo istotne grupy społeczne: inteligencja, która nadała kształt i charakter tutejszemu szkolnictwu
wyższemu, i tramwajarze, za sprawą których w mieście miał
być słyszalny śpiewny wschodni akcent.
Rzeczywiście, gdyby kierować się tylko i wyłącznie danymi
statystycznymi i nawiązaniami do wschodnich tradycji sprzed
wojny, to Kolegium mogło powstać w każdym innym mieście.
Zresztą w Polsce mamy kilka organizacji zajmujących się problematyką Europy Wschodniej, jednak my nieco różnimy się od

nich. Nie chcę mówić, że jesteśmy lepsi czy gorsi, znaleźliśmy
swoją niszę, co pozwala nam się wyróżnić.
> Tę niszę pomógł odkryć Jan Nowak-Jeziorański?
> Tak, on był inicjatorem powstania Kolegium. Wszystko
rozpoczęło się wiosną 2000 roku, gdy wspólnie wybraliśmy
się do Krzyżowej pod Świdnicą, gdzie już wtedy działał Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, prowadzony przez
Fundację „Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. To,
co tam zastaliśmy, zrobiło na Janie Nowaku-Jeziorańskim
bardzo pozytywne wrażenie. Niemal natychmiast po powrocie rzucił pomysł, aby powołać podobną instytucję dla
kontaktów z naszymi wschodnimi sąsiadami. W jego rozumieniu najlepszą siedzibą dla takiej instytucji był Wrocław,
który zdążył już bardzo polubić po swoim powrocie z emigracji, a który przyznaje się do swoich związków ze Lwowem. To przecież stamtąd do stolicy Dolnego Śląska przeniosły się tak ważne instytucje, jak choćby Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, także tutaj po 1945 roku swoją działalność
kontynuowały uczelnie lwowskie. Mówi o tym choćby znajdujący się przed budynkiem Politechniki Wrocławskiej Pomnik Pomordowanych Profesorów Lwowskich, pod którym
4 lipca każdego roku obchodzone są uroczystości ku czci zamordowanych na Wzgórzach Wuleckich. Do lwowskiej tradycji odwołują się także Uniwersytet Wrocławski czy Akademia Medyczna, a przecież nie można jeszcze zapominać
o duchowieństwie rzymsko-katolickim, które także stamtąd
przybyło na ziemie zachodnie po drugiej wojnie światowej.
> A skąd pomysł na nazwę dla nowo powstałej Fundacji? Teraz może się ona wydawać oczywista, ale czy tak samo było,
gdy powoływaliście Kolegium do życia?
> Nie, i muszę przyznać, że trochę się nad nią głowiliśmy. Nowak-Jeziorański nazywał nas po prostu Kolegium Wschodnim.
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Szybko jednak pojawiły się wątpliwości, bo Wschód to bardzo
pojemne określenie i niektórzy pytali, czy w takim razie Chiny
albo Indie też nas interesują, bo w końcu to Wschód. Gdy postanowiliśmy doprecyzować nazwę i zdecydowaliśmy się na Kolegium Europy Wschodniej, ponownie odezwały się głosy niezadowolenia, sugerujące, że znacznie lepszym pomysłem będzie
Kolegium Europy Środkowo-Wschodniej. Nie daliśmy już się
jednak zwariować. Została przyjęta nazwa Kolegium Europy
Wschodniej, a po śmierci Jana Nowaka- Jeziorańskiego dołączyliśmy do nazwy imię inicjatora i współzałożyciela Kolegium.
> Skoro była nazwa, należało sprecyzować obszar działalności.
> Pierwszym pomysłem Nowaka-Jeziorańskiego była budowa
domu spotkań na wzór tego z Krzyżowej. Szybko jednak postanowiliśmy zorganizować nowoczesną instytucję zajmującą się Europą Wschodnią, porzucając myśli o kolejnym Domu
Spotkań.
> Wspomniał Pan wcześniej o uroczystościach upamiętniających mord profesorów lwowskich. Skoro ten temat został
już poruszony, chcielibyśmy zapytać o budowę na Wzgórzach Wuleckich Pomnika Pomordowanych upamiętniającego tamtą tragedię. Kolegium Europy Wschodniej było koordynatorem tego projektu. Takie przedsięwzięcie zapewne
musiało wiązać się z wieloma trudnościami?
> I tak, i nie. Prace przebiegały na szczęście zgodnie z harmonogramem, który przyjęliśmy na samym początku, choć tereny, na których stanął pomnik, są niezwykle trudne od strony
robót budowlanych. Pewne ryzyko, że możemy nie zdążyć, istniało. Ostatecznie jednak 3 lipca 2011 roku nastąpiło uroczyste
odsłonięcie Pomnika Pomordowanych z udziałem Prezydenta
Wrocławia Rafała Dutkiewicza i Mera Lwowa Andrija Sadowego. Wielka w tym zasługa władz Lwowa i Rektora Politechniki
Lwowskiej.
> Mówi Pan, że nie było żadnych utrudnień. A co z atmosferą, jaka towarzyszyła temu przedsięwzięciu we Lwowie?
W końcu nie bez przyczyny jest to dopiero pierwszy polski
pomnik postawiony na Ukrainie.
> We Lwowie ten pomnik nie budzi żadnych kontrowersji.
W uroczystości odsłonięcia wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców Lwowa, duchowieństwo katolickie obu obrządków
z arcybiskupem łacińskim Mokrzyckim i biskupem grekokato-
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lickim Woźniakiem na czele. W odsłonięciu pomnika uczestniczyli także przedstawiciele Nacjonalistycznej Partii Swoboda,
obecny był Ambasador RP Henryk Litwin. Nie zapraszaliśmy
Prezydentów obu krajów ani – ze względów oczywistych – ministra oświaty Ukrainy. Stało się tak, gdyż nie chcieliśmy dawać
okazji do zaistnienia jakichkolwiek kontrowersji czy manifestacji niezwiązanych z powagą chwili.
> A wątpliwości natury historycznej wokół tego morderstwa? Do dziś krąży przekonanie, że współwinna tej zbrodni
jest strona ukraińska.
> W tym wypadku wątpliwości nie ma. Istnieją jednoznaczne
świadectwa historyczne, mówiące o tym, że było to morderstwo niemieckie. Karolina hr. Lanckorońska jako pierwsza napisała o tym wydarzeniu, uzyskując informacje od samego Hansa
Krugera, oficera gestapo, który wręcz chwalił się przed nią swoją rolą, jaką odegrał w mordzie profesorów lwowskich. Można
o tym przeczytać we Wspomnieniach wojennych, książce, którą ta ceniona historyk sztuki wydała stosunkowo niedawno, bo
w roku 2001. Ostatnimi czasy ukazała się także znakomita praca Dietera Schenka, który przedstawia te wydarzenia w identyczny sposób.
> Zatem za morderstwo profesorów lwowskich odpowiadają Niemcy, a informacje na temat list proskrypcyjnych, które
miała stworzyć strona ukraińska, nie mają tutaj nic do rzeczy?
> Wina niemiecka jest jednoznaczna. Spójrzmy, kiedy to się
stało. W nocy z 3 na 4 lipca, w trzy dni po wkroczeniu wojsk
niemieckich do Lwowa. Co więcej, inaczej niż to miało miejsce
w Krakowie, polska elita intelektualna nie została wysłana do
obozów koncentracyjnych, ale od razu zamordowana. To jest
ewidentny element realizacji planu eksterminacji inteligencji
polskiej.
> Nie obawiacie się, że ktoś zarzuci wam wybielanie strony
ukraińskiej?
> Rolą Kolegium jest mówienie prawdy, a nie fałszowanie historii, stąd korzystamy tylko i wyłącznie z informacji sprawdzonych. IPN prowadził śledztwo w sprawie udziału strony ukraińskiej w mordzie profesorów lwowskich – umorzono je w roku
2006 z powodu braku jakichkolwiek dowodów.
> Zatem zarówno postawienie pomnika, jak i całe tło historyczne temu wydarzeniu towarzyszące nie stanowiły najmniejszego problemu? To bardzo budujące.

> To prawda, ale musimy też jasno coś powiedzieć. Inicjatywa
związana z pomnikiem nie dotyka tak naprawdę spraw bardzo
trudnych w relacjach polsko-ukraińskich. Chcemy upamiętnić
wydarzenie dla strony ukraińskiej dość neutralne, gdyż sprawa
tyczy się głównie Niemców i Polaków. Gdyby szło, załóżmy hipotetycznie, o mord ze strony nacjonalistów ukraińskich na Polakach, pewnie sprawy związane z pomnikiem nie przybrałyby
tak korzystnego obrotu.
> Relacjom polsko-ukraińskim można by poświęcić wiele godzin rozmów, tymczasem nas interesują też inne sprawy dotyczące Kolegium. Może nieco przekornie podzieli się
Pan z nami porażkami, które musiały się przecież przydarzyć
podczas dziesięciu lat funkcjonowania Fundacji.
> Owszem, przytrafiło się nam kilka takich rzeczy. Zwłaszcza
na początku działalności towarzyszyły nam problemy organizacyjne, a co za tym idzie, problemy finansowe. Nie będę ukrywał, że mieliśmy okres kryzysu. Jako Prezes biorę na siebie
winę za ten trwający mniej więcej rok stan rzeczy. Popełniłem
wtedy błędy, które jednak pozwoliły mi nauczyć się, jak zarządzać organizacją pozarządową.
Za pewnego rodzaju porażkę możemy też uznać brak kontynuacji programów kulturalnych, jak chociażby festiwali kultury ukraińskiej i białoruskiej, które na początku istnienia Kolegium były dla nas bardzo istotne. W pewnym momencie
formuła tego typu imprez się wyczerpała, a my nie potrafiliśmy
jej odświeżyć.
Boli też pewna niekonsekwencja w polityce wydawniczej.
> A największy sukces, okręt flagowy działalności Kolegium
Europy Wschodniej?
> Teraz już mogę powiedzieć, że jednym z projektów, który naprawdę nam się udał, jest „Nowa Europa Wschodnia". Pismo to
jest bardzo ważne dla nas, a co też szalenie istotne, znalazło
swoją niszę na polskim rynku wydawniczym.
> „NEW" zaczęła ukazywać się w roku 2008, w siedem lat od
rozpoczęcia funkcjonowania Kolegium. Wydawanie pisma,
przynajmniej na początku, chyba nie było priorytetem waszej działalności?
> Nie, pomysł na wydawanie czasopisma zrodził się gdzieś
w połowie drogi. Pamiętam, że w roku 2007 miałem zarysowaną jego wizję. W moich wyobrażeniach miało być ono oczywiście tematycznie zorientowane na Europę Wschodnią, jednak

jego charakter miał być bardziej społeczno-kulturalny, w odróżnieniu od obecnej postaci, z dużą ilością literatury i poezji.
I mniej więcej w tamtym czasie poznałem Andrzeja Brzezieckiego i Małgosię Nocuń. Bartłomiej Sienkiewicz, gdy nie mógł
pojawić się na jednej z organizowanych przez nas konferencji, polecił mi tę dwójkę młodych dziennikarzy „Tygodnika Powszechnego", którzy jego zdaniem mieli go świetnie zastąpić.
Oczywiście zgodziłem się.
Bardzo szybko stało się jasne, że z Andrzejem i Małgosią świetnie się dogadujemy. Zaprzyjaźniliśmy się i postanowiliśmy wspólnie powołać pismo pod nazwą „Nowa Europa
Wschodnia .
> „NEW" to czasopismo dla Polaków bądź osób czytających
po polsku. Od niedawna wydajecie także pismo w języku angielskim.
> Owszem. W roku 2011 ukazał się już pierwszy numer drukowanego w języku angielskim kwartalnika „New Eastern Europe". W powstaniu tego pisma duża jest zasługa Prezydenta
Gdańska Pawła Adamowicza, którego intencją było, aby właśnie na Pomorzu zaczęło się tworzyć środowisko zorientowane na Europę Wschodnią. Nowy kwartalnik prezentuje polskie
spojrzenie na problematykę środkowo- oraz wschodnioeuropejską i, mamy nadzieję, ciekawie pokazuje też autorów ze
wschodniej części Europy.
> Teraz zdobyć czytelników będzie jeszcze trudniej.
> Jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie. W Polsce „NEW" nie ma
konkurencji. Owszem, są pisma akademickie o podobnej tematyce, ale mają one bardzo hermetyczny charakter. Teksty
pisane naukowym językiem, słaba dystrybucja i mikroskopijny nakład sprawiają, iż ciężko z czymś takim trafić do odbiorców. Stąd jesteśmy ciekawi, jak poradzimy sobie na większym
rynku, walcząc o czytelnika amerykańskiego, angielskiego
czy niemieckiego. Myślę, że wydając właśnie taki tytuł, świetnie wpiszemy się też w inne polskie projekty dotyczące Europy Wschodniej, które stały się naszą wizytówką w Unii Europejskiej.
> KEW wydaje też bardzo zróżnicowane pozycje książkowe.
Jaki jest klucz waszej polityki wydawniczej?
> Jednego klucza nie ma. Tym bardziej że w tym roku zmieniamy naszą politykę wydawniczą. W przypadku serii białoruskich
do tej pory wspólnie z prof. Lawonem Barszczewskim z biało-
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ruskiego Pen Clubu wyznaczaliśmy, co jest ważne dla nas, a co
dla nich. Działo się tak, gdyż część książek zostawała na rynku polskim, reszta trafiała na Białoruś. Inaczej wyglądała sprawa z Biblioteką Grodzieńską, serią, która w całości adresowana
była do czytelnika białoruskiego. Stąd też w tym wypadku to
nasi partnerzy decydowali, jakie pozycje powinny się ukazać,
których tytułów oczekują.
W serii Biblioteka Nowej Europy Wschodniej od początku do
końca sami decydowaliśmy o tym, co będziemy wydawać. Wydaliśmy Nową Ukrainę. Nowe InterpretacjeJarosława Hrycaka
czy Patrząc na Wschód Zdzisława Najdera. Planujemy też uruchomić kolejną serię, Bibliotekę 20-lecia Myśli Ukraińskiej, która w tej chwili zaplanowana jest na 7 tomów, które najprawdopodobniej ukażą się w przeciągu 3 lat. Jeszcze przed końcem
2011 światło dzienne ujrzą dwie pierwsze pozycje z tej serii.
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Adam Michnik.
Mamy też serię książek wydawaną w Rosji. Na nią składają się
m.in. Serce Europy Normana Daviesa, Rodzinna Europa Czesława
Miłosza czy O Polakach i Rosjanach Adama Michnika.
> I wszystkie książki z tej serii drukowane są po rosyjsku?
> Tak, książki wydawane wspólnie z Letnim Sadem drukujemy
w Moskwie, nie trafiają one na polski rynek.
> Po „Nowej Europie Wschodniej" i seriach wydawniczych
kolejnym powodem do dumy dla Kolegium są programy „Study Tours to Poland" i „Wschodnia Szkoła Zimowa".
Idea tych przedsięwzięć nasunęła nam skojarzenia z planami powołania do życia uniwersytetu dla przybyszów z Europy Środkowo-Wschodniej, jakie w latach pięćdziesiątych
XX wieku snuł Jerzy Giedroyć i środowisko bliskie paryskiej
„Kulturze". Pierwsze wzmianki o tym przedsięwzięciu związane są z Kongresem Wolności Kultury z roku 1950, w którym uczestniczył Jerzy Giedroyć i Józef Czapski. Projekt nie
został nigdy zrealizowany, lecz doprowadzono do fundowania przez Kongres stypendiów dla młodych emigrantów
z bloku wschodniego. Czy w pewien sposób chcieli Państwo
nawiązać do tamtych pomysłów?
> Zaskoczyło mnie to porównanie. Nie myślałem nigdy o takiej genezie, byłaby ona fantastyczna, lecz nie będę udawał,
że sięgaliśmy do takich idei. Pomysł tych programów narodził
się inaczej. Wspólnie z dr. Adolfem Juzwenko i Janem Malickim
doszliśmy do wniosku, że przydałaby się nam we Wrocławiu
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pewna platforma wymiany myśli adresowana do młodych ludzi z Europy Wschodniej. I tak powstała Wschodnia Szkoła Zimowa, która odbywa się każdego roku na początku marca, we
Wrocławiu.
> Dzięki takim projektom można zjednać sobie osoby, z którymi później przyjdzie współpracować.
> Tak. Nam, Polakom, znacznie łatwiej przyjdzie porozumieć
się z narodami (jak Ukraińcy), z którymi łączy nas tak trudna historia, pod warunkiem, że będziemy więcej o sobie wiedzieć,
patrzeć na siebie z różnych punktów widzenia. I taka jest misja
naszej instytucji.
Kolegium Europy Wschodniej
Idea powołania Kolegium Europy Wschodniej narodziła się
wiosną 2000 roku podczas pobytu Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu oraz podróży do Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży w Krzyżowej. Niedługo potem na łamach „Tygodnika Powszechnego" inicjator powołania Fundacji napisał:
„Opuszczałem Krzyżową przeświadczony, że jest to strategiczna
reduta w walce o szczęśliwą i bezpieczną przyszłość Polski, a także
w przekonaniu, że muszą powstać odpowiedniki Krzyżowej jako
miejsca spotkań Polaków i Ukraińców, Polaków i Rosjan, Białorusinów i Litwinów".
Dla realizacji tego zadania 9 lutego 2001 roku powołano do życia Fundację Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Ma ona charakter pozarządowy, niedochodowy, nie
jest związana z żadnymi ugrupowaniami politycznymi i związkami wyznaniowymi.
Fundacja działa na rzecz współpracy pomiędzy narodami Europy Środkowej i Wschodniej. Swoje cele statutowe realizuje poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, programy rozwojowe
wspierające transformację w krajach Europy Wschodniej, organizację spotkań, wykładów i konferencji. Kolegium Europy Wschodniej jest wydawcą dwóch czasopism (dwumiesięcznika „Nowa
Europa Wschodnia" oraz kwartalnika „New Eastern Europe") oraz
licznych publikacji książkowych wydawanych zarówno w Polsce,
jak i krajach byłego bloku wschodniego. Siedziba Kolegium znajduje się we Wrocławiu.

PARADOKS KONIA KALIGULI W ŚWIECIE PROZAICZNOŚCI
Jan Kurowicki

1. O momencie satyrycznym w polityce
Mirosław Karwat wydał kilkanaście lat temu ważną książkę pt.
Sztuka manipulacji politycznej1. Mówi w niej o politycznych manipulacjach w wymiarze państwa, partii politycznych itp. Ale nie
tylko. Pisze też o jej obecności nawet w małych grupach. Także –
w bezpośrednich odniesieniach ludzi do siebie. Nieprzypadkowo więc wśród „specjalistów” od owej sztuki znajduje np. Jana
Brzechwę. Dlatego przytacza jego wiersz o lisie Witalisie. Cytuje także i innych literackich szyderców i prześmiewców, obok
mistrzów sztuki erystycznej czy teoretyków, którzy – jak Antonio Gramsci – widzą politykę jako zjawisko związane z kulturą
masową. Sztuka manipulacji politycznej więc według Karwata to dziedzina nie tylko politologów i polityków. To zaś, co pisze, podsumować można krótko: sztuka manipulacji politycznej to moment satyryczny w polityce. Na każdym jej poziomie.
I tak jest w istocie. „Polityczność” bowiem nie ogranicza się
do regulacji stosunków władzy między rządzącymi a rządzonymi w skali państwa, jego instytucji czy partii politycznych.
Występuje na każdym szczeblu społecznej struktury, gdzie istnieją jakieś grupy społeczne i problem panowania w nich. „Polityczność” więc istnieje zarówno w sejmie, w partii, fabryce, na
uczelni, w kościele, stowarzyszeniu filatelistów, w grupie sportowej i turystycznej, jak i w rodzinie czy w przyjacielskim kółku.
Wszędzie też tedy odkryć można przejawy, mniej lub bardziej
zręcznej, sztuki manipulacji (właśnie!) politycznej. W ogóle: być
dorosłym znaczy zdawać sobie sprawę, iż zawsze funkcjonuje
się w jakimś społecznym obszarze „polityczności”. I w związku
z tym jest się, było i będzie manipulowanym. A także, że się samemu (świadomie lub bezwiednie) manipuluje.
Wydawać się to może zaskakujące, lecz nie należy widzieć
w tym nic dziwnego. Jeszcze bowiem parę stuleci wcześniej

> 1 M. Karwat, Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 1999.

polityka rozgrywała się w wysoko społecznie położonych i wąskich kręgach osób. Jednak (wraz z nowożytnością) stopniowo schodzi w dół. Upolitycznia się całe życie międzyludzkie.
O człowieczym losie zaś zaczyna decydować umiejętność nie
tylko gry z władzą i o władzę, ale i jednostki z innymi. Reguły
owej gry natomiast to właśnie zasady sztuki manipulacji.
Kiedy więc o kwestiach panowania, władzy i stosunkach
podwładności decydowały urodzenie, majątek, pozycja społeczna itp., wtedy mechanizmy wyborów i decyzji miały w sobie coś mrocznego i tajemniczego; wzniosłego lub patetycznego. Wydarzały się dramaty i tragedie. Spryt i przewrotność
polityczna były wówczas dla jednych czymś moralnie podejrzanym; dla innych – przejawami rozumu i politycznych umiejętności. Ale funkcjonowały na niebotycznych dla zwykłych
zjadaczy chleba szczytach. Gdy jednak stosunki w strukturach
państwa komplikowały się, stopniowo demokratyzowały i coraz bardziej biurokratyzowały, nawet bezpośrednie relacje międzyludzkie traciły autentycznie osobowy charakter. Polityka
stawała się wszechobecna. Zaś sztuka manipulacji z wysokiego poziomu dramatu i tragedii spadła właśnie do rzędu satyry.
Dlaczego satyry? Boć manipulacja jest zawsze karykaturą deklarowanych intencji, tak jak literacka satyra karykaturą
oficjalnej moralności i fasadowego, fałszywego obrazu społeczeństwa i jednostek. Wydobyć tedy jej reguły to ją odsłonić.
I Karwat, jak myślę, do tego właśnie w swej książce zmierza.
Uświadamia też jednak, że wiedza o niej jest poniekąd nieskuteczna, bo – sami manipulując – bezustannie ulegamy chwytom manipulacyjnym. Stąd zabezpieczenie przed nimi zawsze
jest chwilowe i względne.
Przez tę sztukę zaś przejawiają się pewne schematy i zasady, służące wywieraniu nacisku, zastraszaniu czy zyskiwaniu
przychylności rozmaitych kręgów społecznych lub pojedynczych osób. I autor Sztuki manipulacji politycznej błyskotliwie
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je przedstawia. Niewiele lub nic nie mają one wspólnego z deklarowanymi wartościami, imponderabiliami narodowymi czy
społecznymi, dobrymi obyczajami czy ze zwykłą ludzką przyzwoitością lub z poczuciem honoru. Natomiast znaczenie
owych schematów i zasad mierzy się tylko ich przydatnością
do eliminacji przeciwników oraz zyskiwania poparcia.
Autor wierzy jednak, że manipulowanie jest skuteczne tylko
na krótki dystans. Wierzy, ale tego nie dowodzi. Jako uniwersytecki profesor uważa pewnie, że powinien zachować swoistą
akademicką powściągliwość, żeby nie posądzono go o czarnowidztwo, które mogłoby zniechęcić do zajmowania się polityką. Zapomina, że krótkie dystanse, prowizorki, bywają niezwykle trwałe. Zależy to zresztą od wielu czynników. Na przykład:
sił posiadanych przez przeciwstawiających się jakimś manipulatorom. Gdy są one znikome – ulegamy. Cała polityka zdaje się
wtedy pajęczyną, wysnuwającą się z manipulacyjnych chwytów, które mogą trwale ubezwłasnowolniać. Gdy zaś siły te są
duże – najzręczniejsza manipulacja to jedynie brzęczenie muchy. Aliści zasoby sił nie są wielkością stałą. Z góry więc nie da
się orzec, jak długo jakieś manipulacje będą skuteczne, a kiedy
przestaną. Zbytnio więc się nie pocieszajmy. W życiu nie zwycięża sprawiedliwość. I nie dobro i prawda w nim triumfują. Tak
samo w wielkiej i małej polityce.
Mógłby więc Karwat powołać się choćby na Hegla, który doskonale o tym wszystkim wiedział. Mógłby, tym bardziej
że analizy obecne w Sztuce manipulacji politycznej zdają się
niejako naturalnym dopełnieniem jego idei. Zwłaszcza – dotyczących zależności i realnych możliwości jednostki w stosunkach społecznych, które Hegel określał jako prozaiczne.
Oznaczało to dla niego – po pierwsze – że ludzie są zasklepieni w swych niszach prywatności. Po drugie, że gdy podejmują
działania ponadindywidualne, nie tworzą spójnej całości, lecz
stanowią luźne agregaty jednostek, choć ściśle są ze sobą powiązani i nawzajem zależni. Dlatego muszą wyzwalać w sobie
manipulacyjne talenty, aby wychodzić na swoje, bo na innych,
też nimi manipulujących, nie mogą do końca liczyć.
Powiada więc, że: „ W stanie stosunków naszego obecnego świata może podmiot wprawdzie tu i ówdzie działać w tym
lub owym kierunku samodzielnie, niemniej jednak każda jednostka tkwi, chociażby na głowie stawała, w istniejącym układzie stosunków społecznych i nie stanowi samoistnej, totalnej,
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a przy tym indywidualnie żywej postaci tej społeczności, lecz
tylko jej drobną, ograniczoną cząstkę. Toteż w działaniu swoim jest ona w tę społeczność wpleciona, a zainteresowanie, jakie budzi, oraz treść jej dążeń i czynów ogranicza się do spraw
nieskończenie partykularnych. W ostatecznym bowiem rezultacie sprowadza się zawsze ono do pytania, czy danej jednostce udało się jej przedsięwzięcie, czy osiągnęła swe cele, jakie
musi przezwyciężyć przeszkody i przeciwności, jakie przypadkowe lub nieuchronne komplikacje wpływają na przyśpieszenie albo opóźnienie wyniku itp.”2.
Człowiek tedy, jako jednostkowy podmiot, niezależnie od
zajmowanej pozycji, uosabia coś jednostronnego i nieautonomicznego. Choć, aby realizować cele własne wraz z celami
danej struktury (obojętnie, czy państwa, czy np. przedsiębiorstwa), musi angażować się całym sobą. Poświęcać swój czas,
energię i wyzwalać czasami imponującą inteligencję. Niekiedy
zaś – przeciwnie – sytuacja wymaga jej ukrywania przez jednostkę, by uosabiała ona mierność i bierność.
A w jednym i drugim przejawia się stopień opanowania
sztuki manipulacji politycznej. Bunt jest wykluczony. Oznaczałby społeczną śmierć lub marginalizację. „ Wszystkie więc prawne i etyczne czyny – mówi Hegel – których poszczególne jednostki są w mocy dokonać dla dobra i rozwoju całości, ich wola
i to, co urzeczywistniają, pozostaje zawsze, tak jak i one same,
czymś w stosunku do tej całości nieznacznym i niczym więcej
jak czymś towarzyszącym. Albowiem działania ich są zawsze
tylko jakimś cząstkowym urzeczywistnieniem danego jednostkowego przypadku, nie zaś jego urzeczywistnieniem o znaczeniu ogólnym, tzn. takim, by dany wypadek, dane działanie stało się prawem lub mogło przejawić się jako prawo”3.
W takiej zaś sytuacji, poprzez wszechobecne praktyki manipulacyjne, określoność etyczna, mądrość, racjonalność sprawujących gdziekolwiek władzę lub ich podwładnych wtapia
się w to, co wyżej nazwałem momentem satyrycznym w polityce. Dodajmy: na dowolnym szczeblu.
To, o czym niegdyś pisał Hegel, stało się dzisiaj chlebem powszednim polityki. Jest współcześnie ona, jak powiada Gramsci,
zjawiskiem kultury masowej. Karwat więc nie powinien był się

> 2 G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce, Warszawa 1964, t. 1, s. 316.
> 3 Ibidem, s. 422.

w swej książce wzdragać przed uznaniem odwrotnego twierdzenia, niż głosi. Mógłby rzec, że to nie manipulacje polityczne
mają krótkie nogi, lecz za krótkie ręce maja wszyscy, co chcą je
wyeliminować lub skutecznie ograniczyć. Rozumiem wszakże
jego dobre serce i skrupuły, by nie gorszyć maluczkich. Po heglowskim wszakże „ukąszeniu” brak mi jednego i drugiego. Serce
mi skamieniało, skrupuły odfrunęły w krainę dewotów.
Przypomniałem sobie jednak nieprzypadkowo o tej książce
i koncepcji prozaiczności Hegla. To, co w nich znajduję, zdaje
mi się niezbędne, jako punkt wyjścia do namysłu nad sposobami konstytuowania się kategorii przywódcy i podwładnego w różnorodnych strukturach władzy i zarządzania. Sądzę,
że nie da się ich określić bez świadomości prozaicznego charakteru stosunków społecznych i działania w nich w formach
określonych przez sztukę manipulacji politycznej. W ich kontekście odsłaniają się sprawy i rzeczy zdumiewające. Staram się
je w tym eseju ukazać.
2. Był sobie cesarz
Ale, nim przyjdzie pora na rozważania czysto teoretyczne,
zajmę się najpierw pewnym konkretem. Zauważmy oto, że nie
dzieląc włosa na czworo, a doskonale o tym, co tu piszę, wiedząc, znakomity czytelnik Hegla: Karol Marks sportretował
niegdyś typowy dla doby prozaiczności przykład przywódcy-manipulatora. Zdarzył się on natomiast we Francji w okresie między rokiem 1848 a 1851. Był bohaterem jego 18 brumaire’a Ludwika Bonaparte i Walk klasowych we Francji od 1848
do 1850 r. Zaistniał zaś w przestrzeni publicznej nie dzięki indywidualnym talentom i moralnym przymiotom, lecz układom
i splotowi sytuacji społeczno-politycznych.
Marks zdawkowo i pogardliwie mówi o jego umysłowości.
Nie odmawia wszakże sprytu i – właśnie – świetnego opanowania sztuk manipulacji. Dzięki nim mógł wykorzystać sprzeczności w konstytucji i rezultaty wewnętrznych walk w Zgromadzeniu Narodowym. A także – materialne sprzeczności polityczne
i ekonomiczne republiki, powstałej w roku 1848. Nie wahał się
też przed używaniem szantażu i defraudacji. Nie wzdragał się
również przed kradzieżą i wymuszeniami.
Ale jednocześnie ukazuje Marks i inną jego stronę. Po pierwsze – jako satyryczne ucieleśnienie przeciwieństwa pierwszej
fazy rewolucji burżuazyjnej, którą kończy upadek jego wiel-

kiego stryja – Napoleona. Po wtóre – jako uosobienie sprzeczności i przeciwieństw w obrębie burżuazji, starającej się utrzymać władzę. Nade wszystko – ekonomiczną. Dla niej gotowa
ona była poświęcić panowanie polityczne. Z tej racji, w pewnym momencie, wszystkim jawił się idealnym kandydatem na
włodarza Francji. Boć prócz burżuazji – także chłopom, którym
– jak czytamy w Walkach klasowych we Francji... – zdawał się „jedynym człowiekiem idealnie wyrażającym interesy i wyobraźnię nowej klasy chłopskiej, powstałej w r. 1789”4.
Były też jednak i inne klasy zainteresowane jego wyniesieniem: „Dla proletariatu – jak pisze – wybór Napoleona oznaczał
usunięcie Cavignaca, upadek Konstytuanty, dymisję burżuazyjnego republikanizmu, kasację zwycięstwa czerwcowego. Dla
drobnomieszczaństwa Napoleon był panowaniem dłużnika
nad wierzycielem. Dla większości wielkiej burżuazji był otwartym zerwaniem z frakcją, którą przez chwilę musiała posługiwać się w swej walce z rewolucją, lecz która stała się nie do
zniesienia, gdy swą chwilową pozycję chciała utrwalić w konstytucji. Napoleon zamiast Cavignaca był dla nich monarchią
zamiast republiki [...]. Armia wreszcie głosowała na Napoleona
przeciw gwardii mobilów, przeciw sielance pokoju, za wojną”5.
Jest on jednak dla Marksa tylko karykaturą i nędzną parodią swego wielkiego stryja. Oto, jak powiada, „pretendent do
korony cesarskiej zespolił się tak ściśle z podupadłym aferzystą, że jedną wielką myśl o jego misji przywrócenia cesarstwa
uzupełnia zawsze druga myśl – iż misją ludu francuskiego jest
płacenie jego długów”6. Kiedy zaś zaczyna traktować serio
swą cesarską rolę, bo uwierzył, „że z maską cesarską na twarzy
przedstawia rzeczywistego Napoleona, dopiero wówczas staje
się ofiarą własnego światopoglądu, poważnym błaznem, który nie uważa już historii świata za komedię, lecz graną przez
siebie komedię za historię świata”7. Nic tedy dziwnego, że gdy
stryj „wspominał kampanie wojenne Aleksandra w Azji, bratanek – podboje Bachusa w tych krajach”8. Dlatego wzorów dla

> 4 K. Marks, Walki klasowe we Francji od 1848 r. do 1850 r., Warszawa 1968,
MED, t. 8., s. 49.

> 5 Ibidem, s. 50.
> 6 K. Marks, 18 Brumaire’a Ludwika Bonaparte, Warszawa 1968, MED, t. 8.
s. 166.

> 7 Ibidem, s. 180.
> 8 Ibidem, s. 181.
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siebie nie szukał w historii powszechnej, lecz w kronikach kryminalnego sądownictwa.
Dysponował wszakże trzema silnymi atutami. Pierwszy to
stanowisko prezydenta. Uzyskał je w głosowaniu powszechnym. Jeszcze przed dokonanym przez siebie przewrotem. To
dawało mu moralną przewagę nad Zgromadzeniem. Wyposażało nieomal w królewskie atrybuty władzy. Dysponując zaś
wszystkimi posadami – decydował o losie półtoramilionowej
rzeszy urzędników i oficerów różnych stopni. Podlegała mu też
armia i Gwardia Narodowa. Do niego należało również prawo
łaski i polityka zagraniczna. A co najważniejsze – za nic nie ponosił odpowiedzialności. Spadała ona na Zgromadzenie. On
sytuował się w jego cieniu.
Na niczym też nie musiał się znać. Wystarczyło, że jego podwładni byli kompetentni. A podległe i posłuszne mu aparaty
władzy – gotowe na każde jego skinienie. Nie mogło wszakże być inaczej, gdyż w owych aparatach burżuazja „uzupełnia w postaci pensji państwowych to, czego nie może zagarnąć w postaci zysków, procentów, renty i honorariów. Z drugiej
strony interes polityczny zmuszał ją do pomnażania z każdym
dniem represji, a więc środków i personelu władzy państwowej, jednocześnie musiała toczyć bezustanną walkę z opinią
publiczną i kaleczyć, paraliżować rozbudzające nieufność organy ruchu społecznego tam, gdzie się nie udawało zupełnie ich amputować”. Dlatego burżuazja, „wskutek swej pozycji
klasowej, musiała z jednej strony zniszczyć możliwości wszelkiej, a więc i swej własnej władzy parlamentarnej, z drugiej zaś
– uczynić z wrogiej sobie władzy wykonawczej niezwyciężoną
potęgę”9. Ludwik Bonaparte zaś umiał to wykorzystać.
Atut drugi tworzył się niejako sam. Konstytucja oto zawierała wiele sprzeczności i luk, które nigdy nie zostały wypełnione. Mógł więc manipulować jej zapisami. Ponadto zależność
burżuazji od biurokracji państwa była źródłem jej ubezwłasnowolnienia w parlamencie. Musiała bowiem ona podporządkowywać się woli biurokracji i – za jej pośrednictwem – jemu.
Sprzeczności wewnętrzne zaś w obrębie tej klasy i lęk przed
proletariatem sprawiały, że zabrakło jej stanowczości w obronie konstytucji nawet wtedy, gdy ewidentnie była ona łamana.

Trzeci jego atut to chłopstwo. Widziało w nim ono ucieleśnienie dobrodziejstw pierwszego cesarstwa. Wszak dzięki
niemu mogli korzystać z przyznanej na własność ziemi. Dochodzili nawet do względnego wzbogacenia się. Chłopi nie
byli jednak zdolni zauważyć związku między społecznymi warunkami swej egzystencji a charakterem stosunków własności. Opowiedzieli się za nim, bo symbolizował wyidealizowane
idee napoleońskie. Tępo zasklepieni w widmie cesarstwa nie
spostrzegali, że nowa jego wersja może przynieść jeno wzmożony wyzysk, a nie wyzwolenie od niego i dostatek. Boć „Na
parceli obok hipoteki, którą obarczał ją kapitał, ciąży brzemię
podatku. Podatek jest źródłem życiodajnym dla biurokracji, armii, klechów, dworu, słowem – całego aparatu władzy wykonawczej. Silny rząd i wysoki podatek – to rzeczy identyczne.
Własność parcelowa z natury swej stanowi podłoże wszechmocnej i niezliczonej biurokracji [...]. Podatek był dla chłopa bodźcem do rozwijania gospodarstwa, teraz zaś pozbawia
jego gospodarstwo ostatnich zasobów, czyni chłopa zupełnie
bezbronnym wobec pauperyzacji. A ogromnie liczna, pięknie
udekorowana galonami i dobrze wypasiona biurokracja jest
tą «idee napoleonienne», która najbardziej przypada do smaku drugiemu Bonapartemu. Jakżeż mogłoby być inaczej, skoro musi on obok prawdziwych klas społeczeństwa tworzyć
sztuczną kastę, dla której utrzymanie jego rządów jest kwestią
dostępu do żłobu”10.
I tu koło się zamyka. Farsa trwa. Do Komuny Paryskiej. Ale,
jak widać, była ona możliwa nie tylko dzięki samemu Bonapartemu, jego inteligencji, wiedzy i przebiegłości, lecz za sprawą
społeczno-politycznych okoliczności, które wykreowały taki
właśnie, a nie inny, kształt struktur władzy z nim na czele. One
zaś wspierały się, jak zauważył to Gramsci, na wzajemnym szachowaniu się funkcjonujących wówczas klas społecznych. Konkretni ludzie i złożone z nich klasy zastygają tu w skorupach
prywatnych interesów. Zupełnie tak, jak przedstawia to Heglowska koncepcja prozaiczności. Każdy manipuluje i dla siebie rzepkę skrobie. Nikt nie panuje nad wytworami swoistej
społecznej całości.
I choć Napoleon III sam w sobie mógł się zdawać Marksowi postacią żałosną, z farsowej operetki, to przecież nie szkodziło to jego politycznej obecności, trwaniu i sukcesom. Oso-

> 9 Ibidem, s. 232.

> 10 Ibidem, s. 227-228.
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bisty jego spryt i manipulacyjne umiejętności wystarczały, by
zająć pozycję przywódcy. Znalazł się zaś na niej dzięki splotowi
sprzyjających okoliczności społecznych, w których wyrażały się
sprzeczności określonych klasowych interesów. Przez jakiś czas
pozycję tę utrzymywał. Było to możliwe dzięki otaczającym go
podwładnym. Stanowili oni określoną, ustrukturowaną sieć
jednostek, zainteresowanych wprawdzie wyłącznie reprodukcją warunków realizacji swych interesów, ale on nadawał formę
tym warunkom. Dlatego czynili wszystko, by figura, dla której
ta sieć zaistniała, swym majestatem przysłaniała ich prozaiczny status. Bez tego sama ta struktura zapadłaby się w nicość.
Oni natomiast staliby się niczym. Jedno i drugie zresztą w końcu nastąpiło. Poniósł sromotną klęskę i wraz z nimi zapadł się
w polityczny niebyt, ale bynajmniej nie dlatego, że był postacią
żałosną, a oni nieudolni. Po prostu: zmieniła się społeczna całość i, jak i on, okazali się zbędni.
3. Paradoks Konia Kaliguli
Aby jednak zawartą tu dialektykę zobaczyć w postaci teoretycznie czystej, dokonajmy teraz małpiego skoku. W czasy, gdy
nie mogło być nawet mowy o prozaiczności stosunków społecznych. Mianowicie: cesarstwa rzymskiego, kiedy to nie myślano o kimś zbliżonym do Napoleona III, aliści już wtedy stworzona została taka potencjalna możliwość. Mam tu na uwadze
fascynujący teoretycznie moment, kiedy to cesarz rzymski Kaligula powołał swego konia na Pierwszego Konsula w Imperium.
Na pierwszy rzut oka było to szaleństwo. Jedni więc wtedy
mówili: koń przecież jest zwierzęciem. Nie ma rozumu. Zwłaszcza politycznego czy administracyjnego, jeno koński. Ten zaś
nie wystarcza ani do sprawowania tak ważnej dla państwa
funkcji, ani do żadnych manipulacyjnych igraszek. A jego maniery, stosunek do religii, tradycji, nawet prezencja, wiele pozostawiają do życzenia. Wprawdzie jest lojalny i wierny, ale czy
na pewno właściwie wypełni swe obowiązki? Pochlebcy cesarza odpowiadali na to, że należy podziwiać mądrość Imperatora, bo pominął to, co drugorzędne i zewnętrzne. Skupił się
zaś na harmonii Władzy, w której wiele znaczą: pewność siebie,
wytrwałość, umiarkowanie w jedzeniu i piciu, tresura, a nade
wszystko piękno ruchu całości. Jeśli te cechy wraz z rozumem
posiądą i podwładni, sprawy cesarstwa potoczą się jak zwycięski marsz legionów...

Różnie mówiono. Kiedy jednak decyzji cesarza przyglądamy
się dzisiaj, widząc za nią perspektywiczny pomysł statusu przywódcy i relacji między przewodzącymi i podwładnymi, to powinniśmy go podziwiać, a nie np. kręcić kółka na czole. Na pytanie bowiem: czy koń może zarządzać państwem, odpowiedź
winna brzmieć: zależy, jakie panują stosunki społeczne, formy
i wzorce władzy i jakie otacza go zaplecze. Pokazuje to przedstawiony wyżej przykład Ludwika Bonaparte.
Oto bowiem, jak już wyżej za Heglem powiedziano, żaden
z rządzących nie posiada kompetencji we wszystkich dziedzinach, których funkcjonowanie zależy od jego decyzji. Są więc
(bo muszą być) i takie, gdzie kompetencje te są na miarę rozumu konia. Gorzej! Może się zdarzyć, że dotyczy to większości
podległych jego władzy obszarów. I wtedy wprawdzie odróżnia go to od owego zwierzęcia, że nie żywi się owsem, sianem
czy słomą, lecz umysł i charakter może mieć na miarę stajni.
W jednym i drugim wszakże przypadku nie musi się dziać
nic strasznego. Przeciwnie! Nic nie musi iść na opak, a podejmowane decyzje będą na miejscu i kompetentne, gdy otoczy
go odpowiednio ukształtowana struktura rządzenia czy zarządzania. Każda bowiem decyzja może być w jej obrębie odpowiednio przygotowana i podsunięta do zatwierdzenia; każdy też, za przeproszeniem, koński czyn czy gest władcy (resp.
Pierwszego Konsula, prezydenta, ministra, prezesa, dyrektora,
kierownika itp.) może dojść (lub nie dojść) do skutku zależnie
od tego, jaka jest otaczająca go struktura (zaplecze) i stopień,
w jakim sprawuje ona nad nim swą pieczę.
Jest oczywiście trudne, czasami zaś w ogóle wykluczone,
aby koń sprawował władzę wtedy, kiedy grupa rządzona jest
względnie mała, a stosunki w niej proste. Ale gdy mamy do
czynienia z państwem czy z jakąś inną, większą strukturą władzy o złożonych stosunkach, wtedy wzrasta możliwość pojawienia się przewodzącego o kompetencjach i rozumie stosunkowo od końskich nieodległych lub tożsamych z nimi. I aby się
o tym przekonać – nie trzeba wcale posiadać zbyt głębokiej
i rozległej wiedzy historycznej, politologicznej czy z zakresu
nauk o zarządzaniu.
Pozwala to zakwestionować oświeceniowe złudzenie, jakoby o efektywności władzy (państwa, partii, kościoła, banku,
przedsiębiorstwa itp.) decydowały kompetencje, rozum i wola
tych, co ją bezpośrednio z najwyższego szczebla sprawują.
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Więcej! Nawet najbardziej kompetentne i rozumne działania
owych sprawujących władzę są zawsze (bezpośrednio lub pośrednio) determinowane przez konkretne układy sił w obrębie
otaczającej społecznej struktury. Określa je ich mobilność oraz
układy ścierających się w niej egoistycznych, jednostkowych
i klasowych interesów.
Rządzący, którzy nie liczą się z tym, bo nie odpowiada im pozycja konia, prędzej lub później przegrywają. Ci natomiast, którzy nie tylko przyjęli do wiadomości, że wyżej końskiego statusu
nie podskoczą, wyciągają z tego praktyczne wnioski. Kiedy więc
pojawia się nawet najbardziej paląca potrzeba podjęcia decyzji,
ważnej dla obszaru sprawowanej przez nich władzy, podejmą ją
tylko wtedy, gdy nie zagrozi to ich miejscu w stajni. A kiedy zjawi się w ich głowie jakiś rozumny, ale trudny i ryzykowny, projekt
prawa lub działań, mówią sobie (lub tym, co ich do tego namawiają): „to nie przejdzie”. I nie chodzi bynajmniej im o to, że się
pojawi zbyt wielki opór materii społecznej przy próbie jego realizacji, ale że wyklucza to ustrukturowane zaplecze podwładnych. Chcąc więc cokolwiek dokonać, co poza interesy i chęci tego zaplecza wykracza, musi najpierw mieć możliwość jego
(głębszego lub płytszego) „przeformatowania”; utworzenia nowego lub zneutralizowania. A to nie zawsze jest realne.
Jeśli więc sprawujący władzę nie wie o tym lub tego nie rozumie, to nawet gdyby był najbardziej kompetentny i bystry
w odniesieniu do dziedzin, których dotyczą jego decyzje, jest
niekompetentny jako rządzący. Mimo że będzie chciał dobrze,
kończy raczej marnie. Eliminuje go bowiem jego własne zaplecze, które musi on znać i wiedzieć, jakim prawidłowościom
podlega, niezależnie od tego, jak stanowi to formalne prawo
oraz reguły rządzenia.
Wynika stąd oczywiście wiele morałów. Jeden wszakże zdaje się szczególnie istotny: koń, jak to już dawno odkrył Kaligula, może pełnić rolę przewodnią. W dobie zaś, jak powiada Hegel, prozaicznych stosunków przywódcą może być ten, kto ma
umysł na jego miarę. Do zajęcia tej pozycji i jej utrzymania potrzebny jest spryt i sprzyjające okoliczności. Jeśli choć odrobinę przerasta konia, musi zużyć swą inteligencję, by to ukryć
i tak politycznie manipulować, by się nadto nie wznieść ponad
jego kondycję. Poza tym wolno mu wiele: być ojcem narodu
lub wodzem, moralistą czy postacią operetkową. Reszta (czyli
wszystko w zasadzie) zależy i tak od jego podwładnych.
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Chociaż kiedy się myśli o rządzeniu, zarządzaniu czy funkcjonowaniu struktur politycznych – z rzadka patrzy się na nie
z horyzontu ich działania. Liczy się to, w co są uwikłani: z perspektywy państwa, jego instytucji, firmy czy przedsiębiorstwa;
uczestnictwa w grze rynkowej, problemów optymalizacji technicznych działań podwładnych i realizacji zakładanych przez
nich celów. Mówi się więc i myśli o podwładnych niekiedy jako
o wymiennych elementach danej struktury i ocenia tylko według reguł wąsko rozumianej efektywności. A przecież, jak wyraźnie widać, prześlepia się wtedy coś fundamentalnego: że to
podwładni określają ów horyzont! Prześlepia się to jednak na
każdym niemal kroku. Zobaczmy teraz jak.
4. Przywódca i podwładny w blasku i cieniu komunałów
Powiada oto José Ortega y Gasset w swych Medytacjach
o „Don Kichocie”, że „są ludzie, którzy pokazaliby w pełni swoje uzdolnienia, pozostając na drugim planie, podczas gdy
chęć wybicia się na plan pierwszy niszczy wszystkie ich zalety. W jednej ze współczesnych powieści mowa jest o pewnym chłopcu, niezbyt inteligentnym, ale obdarzonym wysoką wrażliwością duchową, który znajduje pocieszenie w tym,
że w szkole siada w ostatniej ławce, myśląc sobie: «Koniec końców ktoś musi być ostatni!». Bystra to uwaga mogąca być dla
nas wskazówką. Bycie ostatnim może być równie szlachetne
i godne jak bycie pierwszym, ponieważ odstawanie od czoła
i przewodnictwo są przymiotami, których świat jednakowo potrzebuje, jednej dla drugiej”11.
Trudno znaleźć lepszy przykład akceptacji społecznych stosunków zależności, jakie codziennie odtwarzają ludzie swymi
postanowieniami i działaniami. Zgoda na podporządkowanie
jest tu zresztą ujęta jako moralna wartość i zaleta. Płynie ona
z „wysokiej wrażliwości duchowej” i zarazem z pośledniej inteligencji, cechującej tego, co się godzi (bo powinien) na podległość. Uznaje on oto, że brak mu odpowiednich przymiotów.
Owa zaś wrażliwość daje mu „bystrość”, która ten brak pozwala dostrzec.
Ortega jednak nie mówi ani tego, że ten, kto chce przewodzić, posiada niezbędne ku temu przymioty, ani też, że cechuje go równa owemu głupkowi wrażliwość. Jakby było to samo
przez się oczywiste! Stwierdza jedynie, że obaj są potrzebni

> 11 J. Ortega y Gasset, Medytacje o „Don Kichocie”, Warszawa 2008, s. 36.

światu. Ten zaś jest zhierarchizowany i wymaga odpowiednich
osób do zajmowania określonego szczebla władzy. Ci więc, co
zajmują wysokie lub najwyższe, zdają się do tego predestynowani. Ci natomiast, co są niżej od nich lub najniżej, mają za swe
przeznaczenie wykonywanie poleceń, choć – jak powiada –
„bycie ostatnim może być równie szlachetne i godne jak bycie
pierwszym”.
Myślenie takie uchodziło i uchodzi za oczywiste w wielu
teoriach (oraz w praktyce) zarządzania i polityki. Znajduje też
ono wyraz w skalach społecznego prestiżu, we wzajemnych
odniesieniach do siebie ludzi, w ocenie ich inteligencji, innowacyjności itd. A także: w siatkach płac i w przywilejach przypisywanych do konkretnych pozycji i stanowisk. Ale, jak chyba
dostatecznie jasno wynika z prowadzonych dotychczas rozważań, na wszystkich szczeblach takiej czy innej struktury władzy
tyle samo może być osób kompetentnych, jak i niekompetentnych; idiotów i mądrali. Czy tylko dlatego, że na pierwszy plan
pchają się ci, co nie powinni? Niezupełnie.
W jednej z Przypowieści o panu K. Bertolda Brechta padają
zdania, które pośrednio dotyczą rzeczy tu rozważanej i pozwalają na właściwą jej ocenę. Oto one: „Pan K. ujrzał przechodzącą
aktorkę i powiedział: «Ona jest piękna». Jego towarzysz dodał:
«Ona jest piękna, ponieważ odniosła sukces»”12. Dokonuje się
tu zdumiewającego odwrócenia, skutkiem którego uroda okazuje się nie właściwością pewnego ciała, lecz miejsca jej właścicielki w kulturowej skali prestiżu. Tak samo jest, gdy mówimy na przykład, że ktoś pije jak szewc. Powiedzenie to bowiem
powinno pociągać też za sobą jego odwrócenie: jeżeli szewc
pije, to niekoniecznie dlatego, że lubi. On się uchlewa, ponieważ jest szewcem, jak aktorka jest piękna z powodu odniesionego sukcesu. Krótko mówiąc: zachodząc do knajpy i wychylając kieliszek – realizuje społecznie utrwalony wzorzec, którego
jest funkcją. Co to przecież za szewc, który nie pije?
Na identycznej więc zasadzie można by rzec: ponieważ X
zajmuje funkcję kierowniczą, ma talenty organizacyjne. A nie:
X ma talenty organizacyjne, dlatego zajmuje funkcję kierowniczą. Boć, czy on je ma, czy nie, jest sprawą drugorzędną, gdyż
sama ta funkcja wpisuje weń określone atrybuty. Dowodzi
tego przedstawiony wyżej paradoks konia Kaliguli. A przykła-

> 12 B. Brecht, Historie o panu K., [w:] Opowiadania z kalendarza, Warszawa
1953, s. 99.

dem współczesnym jest nie tylko osławiony ćwierćinteligencją
amerykański prezydent George Bush junior, ale i każdy z kolejnych polskich prezydentów po 1989 r., nie wyróżniając szczególnie ostatniego.
Rozumowanie Ortegi jest odwrotne. Lokuje ono właściwości i przymioty, niezbędne do sprawowania władzy lub zajmowania miejsc jej podporządkowanych, tylko w konkretnych
osobach i ich predyspozycjach. I filozof opromienia je odpowiednią aurą aksjologiczną, jakby cokolwiek ona znaczyła
w prozaicznych stosunkach czasów obecnych! Tak też często
myślą politologowie, teoretycy organizacji i zarządzania. Tak
wreszcie rzecz ujmuje, niezbyt rozgarnięty, potoczny rozsądek.
We współczesnym myśleniu o przewodzących i podwładnych w strukturach państwa czy przedsiębiorstwa dominuje
bowiem punkt widzenia kulturalnych idiotów, tzn. takich teoretyków i praktyków struktur władzy i zarządzania, którzy kompletnie pozbawieni są wyobraźni historycznej i socjologicznej.
Boć poza osobami postrzeganymi głównie z perspektywy pozornie uniwersalnych „standardów moralnych”, a faktycznie –
ich zdatności do reprodukcji stosunków kapitalistycznego systemu społecznego i stosunków produkcji, nie dostrzegają oni
nic więcej.
Oto więc klepie się moralizatorskie komunały i mówi się
o przewodzących i podwładnych ze względu na ich kompetencje intelektualne i techniczne oraz cechy ich osobowości i zachowań. Przy czym te cechy właśnie zdają się najważniejsze.
Zwłaszcza dla wyłaniania idealnych podwładnych. Trwa tedy
– jak powiada szwajcarski socjolog zarządzania Stéphane Haefliger – pogoń za wartościami, przekonaniami, ludzkim wnętrzem. Odbywa się rekrutacyjny Big Brother. Poszukując np.
„totalnej efektywności” podwładnych, sięga się do „zalet osobistych”, dąży się do eliminacji „osobowych wad” itd. A ich odkryciu służą m.in. wielkie operatory organizacji matrycowej, logiki
sieciowej, wirtualnego biura, zespołu siły zadaniowej, bodźców motywacyjnych, dodatkowych wynagrodzeń itp. Wymaga
to całkowitej przejrzystości akt zawodowych, posługiwania się
testami psychometrycznymi, wszystkim, co wkracza w intymne sfery prywatności.
Działania te jednak mają i muszą mieć wartość ograniczoną. I to nie tylko dlatego, że rekrutowani i podwładni stosują
mniej lub bardziej wyrafinowane i skuteczne „taktyki oporu”,
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aby uniemożliwić przejrzenie się „na wylot” i by ograniczyć manipulację sobą. Istnieje głębsza tego przyczyna: działania te nie
mogą spełnić zakładanych oczekiwań, bo odbywają się w horyzoncie ograniczonym, czyli „na długość nosa” określonego
układu politycznego, uczelni, przedsiębiorstwa i jego szefów.
Hegel przewraca się więc w grobie. Marks także. A koń Kaliguli
wierzga w nim.
Podążając jednak myślowym szlakiem pana K. widzimy,
że te poszukiwane predyspozycje i związana z nimi aksjologiczna aura są w istocie następstwem czegoś bezpodmiotowego: określonych, społecznie i kulturowo ukształtowanych
wzorców i stosunków społecznych. Powiem więcej: nawet
gdyby dana osoba była kompletnie nijaka, owe wzorce mogą
uposażyć ją w odpowiedni blask, jak szewca w trunkowe namiętności czy aktorkę w urodę. Patrząc więc z tego punktu widzenia, nie jest rzeczą istotną posiadanie przez nią odpowiednich (lub nieodpowiednich) predyspozycji.
Bohater tedy, na którego powołuje się autor Medytacji
o „Don Kichocie”, niepotrzebnie przesądza o swym losie. Cechuje go nie „wysoka wrażliwość duchowa”, lecz pokora stajennego. Gdyby nie to, nie siadałby w ostatniej ławce. Parłby do
przodu. A w sprzyjających okolicznościach mógłby zająć także
najwyższe z możliwych stanowisk. Pod warunkiem, oczywiście,
że miałby odpowiednich podwładnych. Najlepiej – idealnych.
5. Idealny podwładny w świecie prozaiczności
Kim jednak jest idealny podwładny? Oto, wedle dość powszechnych wyobrażeń, jest nim ktoś, kto posiada doskonałe kwalifikacje na zajmowane stanowisko. Sprawuje je zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami. Zadowala się swym
miejscem w danej strukturze. Trwa na nim. Nie przesuwa się
w hierarchii struktury ani w górę, ani na boczny tor, ale też stara się nie spaść w dół. Gdyby bowiem posiadał (i ujawniał) ambicje awansu, idealnym podwładnym już by nie był. Stwarzałby
zagrożenie tym, co nim kierują, lub dostarczał pretekstu do posądzenia, że działa nie z nakazu czystej sumienności, dla „sprawy”, a na pokaz, by być zauważonym i wyniesionym. Wystarczy
tedy, aby dbał o to jeno, by nie być zdegradowanym albo przesuniętym na boczny tor.
Środkami jego działania są jednak nie tylko (czy raczej – nie
tyle) kompetencje zawodowe, co swoista wiedza o jawnych
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oraz ukrytych stosunkach i zależnościach w strukturze władzy.
Do utrzymania zajmowanej w niej pozycji bowiem kompetencje nie zawsze wystarczają i nie chronią przed konfliktami i kłopotami, jeżeli zachowywał się będzie wewnątrz tej struktury
jak słoń w składzie porcelany. Trzeba czegoś więcej.
Na przykład, gdy zauważy, że „góra” ma kwalifikacje na poziomie konia, nie tylko nie wolno mu tego rozgłaszać na prawo
i lewo, powołując się właśnie na swe kompetencje. Ale, jeśli tylko może, tak musi wpływać na decyzje i działania tej „góry”, by
były one mimo to właściwe, a nie odpowiednie tylko na miarę stajni. Inaczej zagrozi sobie i swojej pozycji. Jest więc ogonem, który dla dobra całości struktury czasami musi machać
koniem. I nie ma w tym nic dziwnego, bo to tylko szczególna
okoliczność wykonywania przypisanych sobie czynności i obowiązków. Chyba że koń kopnie go zbyt dotkliwie...
Tak samo nie wolno mu wynosić się ze swymi kwalifikacjami
ponad równych sobie stanowiskiem, gdy zdarzają się im mniejsze lub większe błędy, bo to może prowadzić do jego izolacji.
Nie powinien zresztą czynić tego i wobec usytuowanych niżej,
chyba że pojawią się okoliczności, kiedy nieujawnienie błędów
jednych i drugich sprawi, że zostanie wyeliminowany z gry.
Jeśli jednak okoliczności tych nie ma – wobec równych musi
dbać tylko o zachowanie równorzędności; wobec niżej postawionych – nie narzucać się ze swymi umiejętnościami i propozycjami, bo gdyby były nawet najlepsze, mogą wzbudzić podejrzenie, że się wywyższa.
Tak wyobrażany idealny podwładny wciela się niekiedy w postać „szarego urzędnika”, którą niejednokrotnie ośmieszano w literaturze pięknej. Tymczasem niekoniecznie musi ją przybierać.
Tym bardziej że właśnie on jest warunkiem, opoką, bez której
nie może się obyć żadna struktura, jeśli ma realizować cele, do
jakich została powołana. Bez niego też ani przez moment żaden
koń, jako najwyższy przełożony, nie będzie zagrożony, chociaż
nie musi być entuzjastą jego władzy. Nie uczyni jednak nic, aby
formalnie mu się nie podporządkowywać.
Idealny podwładny to również ktoś chcący żyć i dający żyć innym o tyle, o ile nie przeszkadza mu się w realizacji jego zadań,
nie kwestionuje jego kompetencji i nie podważa się jego statusu. I nie chodzi tu tylko o relacje osobowe z innymi podwładnymi, lecz także o jego odniesienia do kształtujących się w strukturze układów, których celem bywa zmiana kierownictwa lub

mniej czy bardziej radykalna restrukturyzacja. W imię zachowania swego statusu będzie jednak zawsze po stronie silniejszych
w danym układzie. Nawet gdyby pociągało to konieczność podejmowania działań czy decyzji niekompetentnych bądź wymagało prześlepiania takich. Wie bowiem, że kiedy przejmą oni ster
lub przemodelują instytucje państwa lub firmy, dzięki właściwemu opowiedzeniu się – zachowa swą pozycję.
Sam zaś z własnej woli i inicjatywy występować może jedynie przeciwko słabej mniejszości, nawet gdyby racje merytoryczne były ewidentnie po jej stronie. Mniejsze lub bardziej
zdecydowane jej poparcie, czy przyłączenie się, może bowiem
doprowadzić do niestabilności struktury albo – w razie niepowodzenia tej mniejszości – narazić go na degradację lub eliminację ze struktury. Dlatego ponad jej racje przedłoży własną
obecność w strukturze na danym stanowisku. Oczywiście „moralnie” może być po stronie tej mniejszości. Nawet ją tak czy
inaczej kokietować. Faktycznie jednak zawsze zrobi to, do czego skłania się silna władza czy dominujący układ. Nie przeszkodzi mu to jednak, by gdy owej mniejszości jakoś mimo wszystko uda się zwyciężyć, natychmiast się do niej dołączyć, bo to
w pełni zrozumiałe i merytorycznie dlań uzasadnione...
Idealny podwładny wiele też może i musi zrobić dla bezpośredniej ochrony swego statusu. Zagrażają mu bowiem ci, co
są niżej, i ci, co zajmują stanowiska równoległe. Pierwsi mogą
przecież chcieć zająć jego miejsce; drudzy – posłużyć się nim,
jak ofiarnym kozłem, dla awansu czy nagrody. I ci, i ci mogą się
zresztą ze sobą porozumieć, aby go zdegradować lub wyeliminować. Musi tedy zachować ostrożność, ufać jeno sobie, gromadzić odpowiednie środki i sposoby obrony, sprawnie nimi manipulować i wiedzieć, kiedy ich użyć. Równocześnie na wszelkie
możliwe sposoby powinien wszem i wobec manifestować partnerskość, otwartość, życzliwość i chęć służenia każdemu pomocą, choćby się w nim kiszki skręcały, bo bez tego uznany zostanie za bojaźliwego urzędasa lub intryganta, który prędzej lub
później pod takimi m.in. zarzutami musi utracić stanowisko.
6. Nieuleczalna choroba niekompetencji
Konsekwencją tego wszystkiego jednak jest (bo być musi)
coś paradoksalnego: obecność licznych niekompetentnych
działań lub decyzji idealnego podwładnego. I to mimo jego
najdoskonalszych kwalifikacji! Co więcej: podjęte zostaną one

przez niego z pełną świadomością. Te bowiem niekompetentne działania czy decyzje mają charakter nie podmiotowy, lecz
strukturalny. Z jednej oto strony musi ów podwładny działać
kompetentnie, bo, jak pokazałem, tego wymaga jego status;
z drugiej musi o swych umiejętnościach zapominać, jeśli chce
utrzymać się w strukturze. Sprzeczność między jednym i drugim sprawia wszakże, że tylko drobna część jego działań będzie na miarę jego możliwości. Reszta zaś to osłanianie końskich kwalifikacji szefa, przymykanie oczu na błędy równych
sobie lub niżej postawionych. Itp. itd.
Przytoczmy tedy jeszcze raz cytowane tu wyżej słowa Hegla:
„Wszystkie więc prawne i etyczne czyny, których poszczególne
jednostki są w mocy dokonać dla dobra i rozwoju całości, ich
wola i to, co urzeczywistniają, pozostają zawsze, tak jak i one
same, czymś w stosunku do tej całości nieznacznym i niczym
więcej jak czymś towarzyszącym. Albowiem działania ich są
zawsze tylko jakimś cząstkowym urzeczywistnieniem danego
jednostkowego przypadku”. Czyli: idealny podwładny to ktoś
właściwie nie do pomyślenia, wewnętrznie sprzeczna utopia.
Współcześnie zresztą stało się to poniekąd oczywistością.
Oto w 1968 r. ukazała się w Stanach Zjednoczonych błyskotliwa książka socjologa zarządzania Laurence’a J. Petera pt. Recepta Petera, która kilka lat później przełożona też została na
język polski. Była ona szeroko dyskutowana w świecie i u nas.
I jest wciąż obecna nie tylko w fachowej literaturze z politologii, socjologii, teorii zarządzania, ale i w publicystyce politycznej i społecznej. Już na jej początku czytamy, że „Od chwili, gdy
człowiek wynalazł koło, stał się ogłupiałą ofiarą cudów, które
stworzył. Uprawiał ziemię i miał pod dostatkiem żywności [...].
Ciepło spalania zamienił w parę, żeby uzyskać energię. Oświetlił swój świat elektrycznością i dokonał postępu w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów łączności elektronicznej,
rozszczepiania atomu, komputerów i promieni laserowych. [...]
Równolegle do wszystkich tych wspaniałych osiągnięć człowiek okazywał się jakąś straszliwą niekompetencją. Rozwinął
biurokrację w takim stopniu, że wykonanie najprostszego zadania wymaga mnóstwa czasu i wysiłku”13.
I dalej wskazuje Peter przykłady tej niekompetencji. Oto
stworzony został skomplikowany system pocztowy, lecz
współczesne doręczanie listów dłużej trwa niż w epoce kon-

> 13 L.J. Peter, Zasada Petera, Warszawa 1975, s. 5.
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nych dyliżansów. Wymyślono specjalne pociągi dowożące do
pracy, ale ludzie spóźniają się z powodu ich ciągłej awarii. Człowiek niekiedy aż do „święta nigdy” trwa w ogonku w oczekiwaniu na taksówkę, gdy opodal, kilka zaledwie ulic dalej, cały ich
sznur czeka na pasażerów. Itp. itd. A wszystko to dzieje się dlatego, że struktury zarządzające odpowiednimi dziedzinami życia są niesprawne z powodu braku kompetencji ich władz. Brak
ten z kolei wynika stąd, że sprawują je ludzie, którzy osiągnęli
swój szczebel niekompetencji.
Sprawa jest jednak bardziej złożona. Boć wprawdzie Peter
kładzie nacisk na szefów, którzy ten szczebel osiągnęli, ale niekompetencja jego zdaniem pojawić się może na każdym szczeblu władzy danej struktury. Nawet na najniższym, gdy się zważy,
że już samo zatrudnienie może zależeć od układów, znajomości
i interesów w jej obrębie. Kwalifikacje i zalety osobiste zatrudnianych mają wtedy znaczenie drugorzędne. W krańcowych więc
przypadkach może kompetencji nie posiadać nikt, ale sama
struktura trwa, bo ci, co ją powołali, mają odpowiednie plecy;
ich zaś decyzji kwestionować się nie da bez negatywnych skutków dla siebie. Dlatego, powiada Peter, wszystko idzie na opak.
I musi iść. Od początku do końca świata. Koń Kaliguli przy tym to
drobiazg. Chociaż, jak wyżej pokazałem, z jego powodu nic wcale nie musi iść na opak, bo otaczająca go struktura nie pozwoli
na to w imię interesów jej funkcjonariuszy, decydujących o treści
jemu przypisywanych formalnie poczynań.
Peter zresztą nie wspomina nie tylko o tym, ale i o Heglu
i jego koncepcji prozaiczności. Nie dostrzega też właściwej rangi sztuki manipulacji. Nie musi. Jego książka może więc być odczytana jako wielkie wołanie o radykalną przebudowę wszelkich struktur zarządzania, których hierarchiczność sprawia, iż
niekompetencja w sposób trwały wpisana jest w ich funkcjonowanie. Ale przecież nawet gdyby miały one charakter poziomy, a stosunki w nich były partnerskie, zbyt wiele by się nie
zmieniło. Dla konia w nich także znalazłoby się miejsce, tylko
tytuł Pierwszego Konsula może byłby zbędny. Rzecz bowiem
w czym innym, czego już nie tylko Peter nie widzi: we wskazanej wyżej sprzeczności, która polega na tym, że podwładny musi działać kompetentnie, bo tego wymaga jego status;
z drugiej strony musi (częściej lub rzadziej) o swych umiejętnościach zapominać, jeśli chce utrzymać się w strukturze.

Bywa wszakże, że zostaje w niej, lecz zepchnięty do pozycji zapchajdziury. Roi się zresztą od takich w firmach, przedsiębiorstwach, nawet w najwyższych instytucjach państwowych.
I spotyka się tam ludzi niekiedy o ponadprzeciętnej inteligencji, wiedzy i kompetencjach zawodowych. Uchodzą jednak
za nieudaczników, czasami idealistów, niekiedy za pechowców. Nie dlatego, że pchali się na pierwszy plan, lecz dlatego,
że chcieli przetrwać.
Ale jest i druga strona medalu, którą starałem się tu wyżej
odsłonić: idealny podwładny to utopia. W realnych bowiem
strukturach władzy i zarządzania nie ma nań miejsca. Bywa
jednak, że niekiedy myli się idealnego podwładnego z tzw. niezastąpionym. Przypisuje mu się nawet takie same, jak idealnemu, cechy. Ironicznie jednak i trafnie pisał o nim Brecht w już
tu cytowanych Historiach o panu K.: „Pan K. słyszał, jak sławiono pewnego urzędnika, który już dość długo pozostawał na
swoim stanowisku, że jest niezastąpiony, ponieważ jest tak
dobrym urzędnikiem. – Dlaczego jest niezastąpiony? – zapytał pan K. gniewnie. – Urząd nie funkcjonowałby bez niego –
odrzekli chwalcy. – Jakże może być dobrym urzędnikiem, jeśli
urząd bez niego nie może funkcjonować? – rzekł pan K. – Miał
dość czasu, aby zorganizować swoje biuro tak, aby mogło bez
niego się obejść. Czym on się właściwie zajmuje? Powiem
wam: szantażem!”14.
No właśnie. Podwładny (także szef) niezastąpiony to taki,
który uniemożliwia pełną autonomię struktury, w jakiej funkcjonuje. Czyni ją przez to kaleką przez uzależnienie („szantaż”
– jak powiada pan K.) od siebie. Niezastąpiony może być artysta, nie funkcjonariusz jakiejś struktury władzy czy zarządzania, choć sztuką bywa utrzymanie się w niej. Nie jest to jednak
sztuka piękna, lecz manipulacji, którą przenikliwie obnażył Mirosław Karwat, choć, jak wiadomo, też wymaga ona swoistego
artyzmu.
7. O tym, że nikt do końca nie jest świnią ani świętym
Jeżeli jednak tak rzeczy się mają, to nikt w świecie prozaicznym, kto funkcjonuje w jakiejś strukturze władzy, nie może
mieć „czystego sumienia”. Fakt bowiem, że się ktoś w niej utrzymuje, świadczy nie tyle o jego kompetencjach, ile o umiejęt-

> 14 B. Brecht, op. cit., s. 100.
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ności gry, wytwarzaniu i zachowywaniu pozorów; o zdolności
do manipulacji i do podejmowania działań nawet niekompetentnych, jeśli to tylko pozwala w niej być. Jeśli więc niemożliwy jest idealny podwładny, to każdy realny jest co najmniej
aksjologicznie niejednoznaczny. Jego zaś cechy osobowe
i przymioty o tyle tylko się tu liczą, o ile ułatwiają mu one (bądź
utrudniają) posługiwanie się jakąś taktyką i strategią. Posiadają wtedy (lub nie) konkretną wartość prakseologiczną. Stanowią subiektywne „środki pracy”, za których pomocą jednostka
w ramach danej struktury realizuje zarazem jej cele i swe własne interesy.
Nic dziwnego tedy, że są i tacy podwładni, którzy nigdzie
zbyt długo miejsca nie zagrzali, mimo swych niewątpliwych talentów, uzdolnień i merytorycznych kwalifikacji. Albo bowiem
o tym wszystkim nie wiedzą (na przykład dlatego, że są młodzi
i brak im doświadczenia), albo wiedzą i nie chcą tego stosować,
więc niekiedy wylatują z hukiem, zachowując jednak „czyste
sumienie”. Zmieniają tedy miejsca pracy, budząc niezadowolenie z siebie i sami trwając w nieustannej frustracji. I zawsze są
o krok od marginalizacji. Niektórzy z nich nawet na całe życie
stają się Don Kichotami, którzy w imię moralnych pryncypiów
wiatraki władzy biorą za demony zła, godne uśmiercenia.
Reszta jednak, czyli większość, cierpliwie, krok po kroku,
przyswaja sobie to wszystko. „Dojrzewa”. I wielu nawet nie zauważa, że za ich decyzjami i działaniami kryją się jakieś treści
moralne. Że gwałcone bywają zasady lojalności i wśród kompetentnych kwitnie niekompetencja. A jeśli nawet widzą to
wszystko, to niczego to dla nich nie zmienia, bo chcą trwać.
Don Kichoci zaś śmieszą ich swą nieskutecznością. A kiedy
udaje się im przez całe lata piastować swe funkcje, rosną we
własnych oczach. Są też za to cenieni i nagradzani. Gdy natomiast zdarza im się zmienić jedną strukturę na inną – przechodzą tam ze znakomitymi opiniami i referencjami. Także moralnymi.
To jednak, co tu wyżej napisałem, nie jest pełną teoretyczną charakterystyką rządzących i podwładnych. Należałoby tu
jeszcze uwzględnić coś więcej: to, że człowiek doby prozaiczności, zasklepiony w skorupie swych egoistycznych interesów,
miota się między tym, co mu odpowiada, a tym, co Hegel nazywał etycznością. Chce więc wyjść na swoje, a zarazem zyskać
zgodność z jej normami, bo to stanowi warunek jego współist-

nienia z innymi. Ale, jak powiada autor Fenomenologii ducha,
zgodność między jednym a drugim nie jest możliwa. Pojawia
się wprawdzie, lecz szybko znika. Dominuje konflikt. Zawsze.
Musi tedy dokonywać wyboru. Kiedy wszak wybiera prywatne
interesy – odłogiem leży to, co społeczne; gdy zaś to, co społeczne, realizuje – egoistyczne ja domaga się swego. Dlatego
życie jednostki jest dramatem i wyrazem wiecznego niespełnienia. Co znaczy, że musi ona być niekonsekwentna, nawet
gdy jedynym swym celem działania czyni utrzymanie zajmowanego stanowiska.
Rodzi to jej dramat w teatrze życia zbiorowego. Funkcjonowania jej nie da się bowiem sprowadzić do czysto racjonalnej umiejętności gry, sztuki wytwarzania i zachowywania
pozorów; do zdolności i umiejętności manipulacji i do podejmowania działań nawet niekompetentnych, jeśli to tylko pozwala zachować pozycję. I, jeśli wolno mi wyrazić tę sytuację
w języku nieco moralizatorskim, to człowieka „uczłowiecza”, bo
mogą (i muszą) dochodzić w nim dzięki temu do głosu rzeczy
i sprawy, którym posłuszeństwo wymaga odstępowania od logiki realizacji egoistycznych interesów na rzecz norm z innego porządku. Z drugiej wszakże strony tutaj też tkwi źródło
jego zimnego, bezwzględnego wyrachowania. Tę właśnie sytuację mądrość ludowa wyraża aforyzmem: „nikt do końca nie
jest świnią, ale nie jest też świętym”. Dlatego to raz po raz załamuje się niejedna wspaniała kariera lub przegrywają nie tylko
nieudacznicy czy Don Kichoci, lecz i kute na cztery nogi wygi.
Ale też pamiętajmy i o drugiej stronie medalu. Ponieważ każdy
człowiek doby prozaiczności jest rozdarty, to zdarzają się i odwrotne sytuacje: ktoś, kto zdaje się uosobieniem owych norm –
w każdej chwili zrobić może coś, co służy tylko jemu. Jednego
i drugiego nie należy wykluczać, a kiedy i co się stanie – trudno
przewidzieć.
Jednym z tego przykładów był dla Hegla książę Wallenstein,
który poprzez użycie swej armii zdążał do uzdrowienia stosunków politycznych w Austrii swoich czasów. Aliści przegrał.
Zdawało mu się bowiem, że jego pułkownicy i generałowie
z wdzięczności za uzyskaną od niego pozycję pójdą wszędzie
za blaskiem jego sławy. Nic podobnego! Okazało się, że bardziej czuli się związani z państwem, które uosabiał cesarz.
„W końcu przez wszystkich opuszczony, zostaje pokonany nie
tyle przez jakąś zewnętrzną, przeciwną mu potęgę, ile skut-
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kiem utraty wszystkich środków, dzięki którym spodziewał się
osiągnąć swój cel; z chwilą zaś, gdy opuszcza go wojsko, jest
zgubiony”15. Tak oto forma, struktura państwa, wchłania go,
gdy chce być czymś więcej, niż jej przejawem.
Ale też i jego pułkownicy oraz generałowie innego wyjścia
dla siebie nie musieli widzieć. Wallenstein bowiem dał im to,
co odpowiadało ich indywidualnym, egoistycznym interesom.
Państwo, uosabiane przez cesarza, stanowiło natomiast ucieleśnienie tego, co społeczne: norm prawnych, moralnych, obyczajowych etc. Wprawdzie więc daliby się może za Wallensteina na tym czy innym polu bitwy posiekać, ale, gdy szło o ich
postawę wobec całości społecznej, widzieli w swym wodzu tylko jednego z podwładnych struktury państwa, a nie konia Kaliguli, mającego w sprawach tej całości głos rozstrzygający. Nie
dziwota tedy, że w konsekwencji został on politycznie zmarginalizowany.
Ten przykład, jak też cały tok prowadzonych tu rozważań,
pokazuje, że możliwości danych ludzi oraz to, jacy oni są (czy
mogą być) w roli przewodzących i podwładnych, nie da się
określić i ocenić tylko na podstawie ich kwalifikacji, doświadczenia, charakteru, indywidualnych wad i zalet. To, czym oni
w istocie są, okazuje się dopiero w procesie trwania struktur
władzy lub zarządzania.
Ale też jeno na poziomie zjawiskowych pozorów zatrzymuje
się każde poznanie i ocena danych podwładnych, gdy ich zachowania, decyzje i działania sprowadza się do poziomu tylko
podmiotowego. Są bowiem ludzie, którzy jako prywatne oso-

> 15 G. W. F. Hegel, op. cit., t. 1, s. 423.
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by nie skrzywdziliby nawet muchy. Gdy jednak funkcjonują
jako elementy takich czy innych struktur zrobią wszystko, czego wymagają cele danej struktury i/lub ich własne egoistyczne
interesy. Z tej racji nikt nie jest bez grzechu, ale też, choć każdy nosi i worek cnót, sprawy tego świata i tak dzieją się same.
Abstract
Jan Kurowicki: A paradox of Caligula’s Horse in a World of
Humdrum
The author of this essay calls in question Enlightenment illusion, according to which the effectiveness of authority (of a country, party, church, bank, firm, etc. ) is determined by its competence, the mind and will of the rulers. He notices, having
referred to few important historical examples, that the most
competent and rational actions of those in power are always
(directly or indirectly) determined by selfish, unitary and class
balance of power, within the surrounding of a social structure.
That arises a lot of meanings. One seems especially crucial: a
horse, as formerly discovered by Caligula, can fulfil a leading
role. In the times, as Hegel says, of prosaic relations, a leader
can be only a person who has a mind of a leader. To get and
hold this position, one need flair and favourable circumstances. If one overgrows the horse, even by little, one must use
one’s intelligence to hide it, and politically manipulate in such
a way so as not to soar over its condition. Apart from that, one
can do a lot: be a father of the Nation or a leader, a moralist
or a character of operetta. The rest is up to one’s subordinates
anyway.
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UŻĄDLENIE JERZEGO OLKA
Wernisaż „de-” (dekalog)
Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań, 2-25.03.2012
Urszula Glensk

Jak co roku, pod choinką można było znaleźć mnóstwo prezentów, tanich i drogich, pięknych i zwykłych, trwałych i zużywalnych, zbytecznych i użytecznych. Wyjątkowe zainteresowanie wzbudziły trzy z nich: łamigłówka i książki.
Łamigłówka to przestrzenne formy geometryczne – cztery
kwadraty, które trzeba rozłączyć, a następnie połączyć. Gdy się
patrzy na metalowe klocki, nabiera się pewności, że jest to zadanie niewykonalne – jakby trzeba było otworzyć kajdanki bez
użycia kluczyków. A jednak po trzech dniach zmagań udało się
tego dokonać, choć wydawało się, że jest to wbrew logice i fizyce.
Wielkie, chwilami wprost neurotyczne, zainteresowanie
wzbudzały książki przedstawiające architekturę.
Pierwszy album to lotnicze zdjęcia Wrocławia. Część fotografii pokazuje starą urbanistykę – konsekwentnie rozrysowane kwartały miasta z wyraźnymi centrami i przylegającymi
do nich ulicami. Inne zdjęcia przedstawiają osiągnięcia nowoczesności – bloki poukładane w różne geometryczne kształty.
Ładne. Osiedla wielkopłytowe są przyjemne dla oczu w dwóch
ujęciach – z lotu ptaka albo wtedy, gdy błyszczą światłami.
Nocna perspektywa cieszy jednak tylko wtedy, gdy nie pociąga
za sobą mrówczych skojarzeń. Stłoczenie przytłacza.

Druga książka zawiera fotografie przedwojennego Breslau. Jakby ktoś uchylił furtkę do podglądania życia poprzednich pokoleń. Schludne bogactwo, równo wybrukowane ulice,
szczupli ludzie, jakby nigdzie się nie spieszyli. Miasto bez samochodów.
Kto pierwszy siadał na kanapie, wybierał jeden z przedmiotów i zwykle nie wypuszczał go z rąk przez wiele godzin. Kilka osób rozmawiało, a trzy były całkowicie oddane rozkładaniu, przekładaniu, oglądaniu. Ci, którzy czuli się lekceważeni
i domagali się bardziej towarzyskiego zachowania, w następny wieczór robili to samo, popadali w ten sam przymus. Trzy
przedmioty wędrowały z rąk do rąk, podstępnie uzależniały jak
nalewki z opium.
Skąd ich siła przyciągania? Geometryczna prostota diabelskiej łamigłówki przyprawiała o fizyczny ból niemocy. Oddalone, niedotykalne obrazki miasta widzianego z góry –
niepokojąca niedostępność znanych przestrzeni. W końcu
przedwojenne Breslau na fotografiach – niby znane, ale jednak
odmienne i minione.
Te trzy rzeczy miały coś wspólnego. Wprowadzały niepokój. Zakłócały przestrzeń. Wciągały kolejne osoby w pułapkę –
zmuszały do manipulacji i wytężania wzroku. Rozbijały towa-
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rzyską harmonię. Co wieczór trzy osoby zachowywały się jak
Huizingowskie „popsuj-zabawy” – zamiast siedzieć i rozmawiać, cały czas zajmowały się czymś obok, od czasu do czasu
zdawkowo włączając się w dyskusję, tylko jakąś częścią siebie,
bo reszta była zaanektowana przez album albo metalowe kwadraty.
Podobny stan świadomości – między hipnozą a rzeczywistością – wywołują fotografie Jerzego Olka. Są wciągające i niedostępne. Intrygują i niepokoją. Niby ograniczają się do przedstawień geometrycznych, ale stawiają nas w sytuacji, kiedy
wszystkie znane i namacalne formy materii zawodzą, bo chociaż widzimy je, to w gruncie rzeczy są nierealne. Nie możemy sobie poradzić z tą łamigłówką, bo zawsze napotkamy na
punkt niemożliwy. Taki, który może istnieć tylko w fotografii Jerzego Olka. A ta niedostępność musi niepokoić.
Roland Barthes zaproponował w Świetle obrazu dwie zależne od siebie kategorie: studium i punctum, przydatne w interpretacji fotografii. Studium oznacza „jakąś dociekliwość, oddanie się pewnej rzeczy [...] pewien rodzaj ogólnego wciągnięcia
się w coś [...] ale bez szczególnego zapamiętania”, natomiast
punctum jest kulminacyjnym miejscem fotografii, to „użądlenie, dziurka, plamka, małe przecięcie”. Co prawda Barthes uważał, że nie wszystkie obrazy mają w sobie punctum i nie wszystkie jak żądło drażnią emocjonalnie czy intelektualnie odbiorcę.
Fotografie Jerzego Olka włączone w projekt artystyczny
Bezwymiar iluzji (którego kolejną odsłonę stanowi poznański wernisaż) powtarzają zawsze konstruktywistyczne studium
i manipulują punctum. Zderzenie perspektyw, wizualna pułap-

ka, spotkanie wektorów to są przykłady kulminacyjnych miejsc
tych fotografii. I to one wciągają nas, niepokoją, udowadniają,
że wszystkie proste i znane nam sposoby rozumienia rzeczywistości okazują się nieprzydatne.
Mimo że fotografia jest bytem, konkretem, to jednak kreuje rzeczywistość niemożliwą, niesubstancjalną. Materia z nas
drwi, bo z jednej strony jest realna, można jej nawet dotknąć
(choć odradzam, bo to wernisażowy eksponat), ale równocześnie jest tylko desygnatem nieistniejącego. Tak jakby ktoś
ogłosił: unaoczniam metafizykę. Co prawda nie można jej zrozumieć ani pojąć, ale można ją zobaczyć. Nieosiągalne marzenie wszystkich mistyków.
I to jest właśnie powód, dla którego trudno oderwać oczy
od tych minimalistycznych dzieł. Pierwsze spojrzenie na wystawę pozwala zorientować się, że każda fotografia będzie rodzajem powtórzenia iluzji, ale każda będzie proponowała inne, zaskakujące punctum. Nie miał racji Barthes, mówiąc, że studium
jest zawsze, punctum – sporadycznie. Przynajmniej twórczość
Jerzego Olka temu przeczy.
W Bezwymiarze iluzji te dwa elementy współgrają ze sobą.
Tak to widzę, nawet za cenę reinterpretacji Barthes’a.
Punctum nie daje spokoju. Wciąga, zmusza do zastanowienia, absorbuje różne zmysły. Wracam do diabelskiej łamigłówki, która może połamać głowę i palce, wracam do widzialnych,
ale nieosiągalnych przestrzeni z albumów architektonicznych.
Nie wiem, czy dają rzeczywistą przyjemność, czy tylko przyjemnie uzależniają. Wiem, że w wizualizacje Jerzego Olka można się wpatrywać tak samo uporczywie. I pozostać z poczu-
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ciem niedosytu, bo niby takie konkretne i namacalne, a tak
niedostępne i dalekie. Co z tym zrobić? Pójść, zobaczyć i spróbować zinterpretować po swojemu. Sytuacja będzie o tyle bezpieczna, że na wernisażu można bezkarnie oddać się autystycznemu zapamiętaniu i nikt nie będzie nikomu wypominał

– jak na spotkaniu rodzinnym – że zachowuje się jak „popsujzabawa”.
Odszukiwanie na tych fotografiach punctum – „użądlenia,
dziurki, plamki, małego przecięcia” – jest naprawdę bardzo
wciągające.
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MIŁOSZ I PUTRAMENT
– BIOGRAFIE RÓWNOLEGŁE?
Emil Pasierski, Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe, Wydawnictwo W.A.B.,
seria Fortuna i Fatum, Warszawa 2011.
Andrzej Zawada

Wrażenia z lektury debiutanckiej książki Emila Pasierskiego rozpocznę od podkreślenia wagi samej decyzji autorskiej,
by za przedmiot naukowego rozpoznania wziąć zagadnienie
nie tylko nieopisane, ale przez środowiskową opinię literaturoznawców, i zapewne również krytyków literackich, uznawane
za ocenione, a więc zamknięte. Wydawać by się mogło, i wydawało się do chwili powstania studium o podtytule Żywoty
równoległe, że relacja literacka pomiędzy wybitnym poetą Czesławem Miłoszem i niewybitnym prozaikiem Jerzym Putramentem jest znana niemal powszechnie i że ogólnie przyjęta
ocena Jerzego Putramenta oraz jego twórczości jest jednolita; że nic nowego, a zwłaszcza nic specjalnie interesującego
już w tej relacji nie pozostało do odkrycia. Nie bez poważnego
wpływu na powstanie i ugruntowanie się tej opinii był niewątpliwie Zniewolony umysł – to z jednej strony. Z drugiej strony,
opinii tej dodawała pewności czytelnicza ocena powieści, opowiadań i sylwicznej prozy Putramenta, o których to dziełach
nie słyszało się, żeby były źródłem estetycznej czy poznawczej
satysfakcji. Ja sam również podzielałem tę po trosze przecież
lekceważącą opinię, co autor Miłosza i Putramenta skrupulatnie
odnotował, żeby nie powiedzieć wytknął.
Emil Pasierski postawił tezę, że koleżeńsko-literacka relacja
tytułowych poetów, Miłosza i Putramenta, trwająca od czasów
studenckich do późnego wieku obydwu pisarzy, może być, po
pierwsze, bardzo interesująca sama w sobie, a po drugie, może
okazać się wartościowym poznawczo wątkiem kluczowego
dla świadomości dwudziestowiecznej sporu pomiędzy ideologią liberalną i totalitarną, pomiędzy postawą demokratyczną a dyktaturą. Nie przypadkiem literatura stała się w tym minionym stuleciu areną i zarazem intensywnie używaną bronią
tej konfrontacji. Obydwie strony czy też obydwie orientacje, na
skrótowy użytek niniejszej wypowiedzi określone tutaj nader
schematycznie i nieprecyzyjnie – lecz precyzja wymagałaby

rozwinięcia tego opisu – otóż obydwie strony tego sporu ufały literaturze jako narzędziu ekspresji i skutecznemu środkowi perswazyjnemu. „Strona Putramenta”, jeżeli mogę ją tu tak
określić, widziała w pisarzu, jak wiadomo, „inżyniera ludzkich
dusz”. „Strona Miłosza” broniła przekonania o literaturze jako
ostatnim bastionie duchowej niezależności jednostki.
Pod tego rodzaju badawczym spojrzeniem, obejmującym
obydwa główne plany, literacki i światopoglądowy, trwający
ponad pół wieku związek dwu pisarzy, zapisany, a nieraz wręcz
zakodowany w rozmaitych świadectwach znanych i nieznanych, łatwo i trudno dostępnych, musiał odsłonić wiele szczegółów. Co z kolei sprawiło, że kontakty dwu żagarystów, uważane powszechnie za trudne, ale nie nazbyt złożone, okazały
się relacją daleką od schematycznych wyobrażeń i z różnych
względów reprezentatywną. Na literaturoznawczym warsztacie doktora Emila Pasierskiego związek określony w książce
jako „wzajemne relacje” (s. 9) Czesława Miłosza i Jerzego Putramenta okazał się, zarówno w perspektywie uczestników, jak
i w perspektywie badawczej, istotnym sporem estetyczno-ideowym.
Zanim wspomnę o ustaleniach książki, warto powiedzieć
kilka słów o owym literaturoznawczym warsztacie jej autora.
Publikacja jest ilustracją doskonałej znajomości dzieł obydwu
pisarzy, a biegłość, z jaką autor pracy porusza się po ogromnym przecież zespole tekstów publikowanych, zasługuje na
podziw. Warto zauważyć, że do tej grupy tekstów opublikowanych należą także rozproszone wypowiedzi prasowe, wśród
których znajduje się pewna liczba takich, które nigdy nie były
przedrukowywane, a nieraz nawet cytowane. Autor pracy dotarł nie tylko do akademickich pierwodruków żagarystów, ale
wykorzystał również ulotne publikacje gazetowe. W rozprawie
znajdziemy przytoczenia z „Dziennika Wileńskiego”, „Kuriera
Wileńskiego” czy „Słowa”. Identyczne postępowanie jest w stu-

RECENZJE – AKTUALNOŚCI – NOTY < ZNACZENIA < 157

dium Emila Pasierskiego regułą, dzięki czemu możemy się – na
przykład – zapoznać z fragmentami felietonów Miłosza z cyklu Przejażdżki, czy Przejażdżki literackie, drukowanych w roku
1945 w redagowanym przez Putramenta krakowskim „Dzienniku Polskim”.
Osobną grupę nie mniej interesujących i przydatnych tekstów stanowi korespondencja zarówno tytułowych pisarzy, jak
i osób w rozmaity sposób uczestniczących w omawianej relacji lub współtworzących jej konteksty. Prócz korespondencji
do tej pory opublikowanej – a w przypadku Czesława Miłosza
jest to już spory zespół tekstowy – wśród źródeł prezentowanej dzisiaj rozprawy znalazło się sporo tekstów pozostających
w archiwach, jak choćby niezmiernie interesujący blok listów
wymienianych od połowy międzywojennego dwudziestolecia przez Jarosława Iwaszkiewicza i Czesława Miłosza. W listach
tych mowa jest także o Jerzym Putramencie.
Rozmaitego rodzaju ciekawe dokumenty znajdują się również w Archiwum Akt Nowych, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (np. opinie o Miłoszu jako dyplomacie Polski Ludowej) czy w Instytucie Pamięci Narodowej (m.in. raporty
agentury politycznej odnoszące się do obydwu pisarzy). Autor książki potrafił dotrzeć do tej dokumentacji i funkcjonalnie
włączyć ją w tok swych analiz.
Wnikliwe studium złożonych i długotrwałych relacji zachodzących pomiędzy pisarzami reprezentującymi wyraziście odmienne postawy i wartości otrzymało postać narracji literaturoznawczej uporządkowanej chronologicznie. Zarazem kolejne
fazy czy etapy związku Miłosza i Putramenta zostały klarownie wyodrębnione, a każda część, której w rozprawie kompozycyjnie odpowiada rozdział, stanowi całość wyróżniającą się
merytorycznie i wpisaną w ogólniejszą, historyczną oraz historycznoliteracką periodyzację. Fundamentem naukowego postępowania Pasierskiego jest systematyczna i wnikliwa praca
z tekstem. O maksymalistycznym podejściu do źródeł była już
mowa. Teraz wypada uzupełnić te uwagi o wskazanie na dojrzałość badawczą autora, który jest świadomy rezultatów, jakie może osiągnąć. W rozdziale pt. Niedomówienia natrafimy
na uwagę autotematyczną, w której mówi się o konieczności „przywrócenia [...] barwności i pełni światłocienia” obrazowi związku obu poetów, także o tym, że oglądanie tej relacji
poprzez wiedzę o jej kształcie z lat PRL spłaszczyło i sfałszowa-
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ło ten obraz, operując „wyłącznie czernią i bielą” (s. 151). Kilka
stronic dalej będziemy zapoznawać się z rewizją czarno-białej
wersji wydarzeń zaprezentowanych w Zniewolonym umyśle.
Młody badacz stosuje zasadę ograniczonego zaufania, nie
przyznając priorytetów w tym względzie nikomu, włącznie
z bohaterami swoich dociekań. Tekst jest dla niego informacją
i świadectwem. Znalezienie możliwie wszystkich tekstów związanych z wybraną problematyką gwarantuje otrzymanie rezultatu obiektywnego, a więc rewidującego dotychczasową wiedzę.
Ponadto warto zwrócić uwagę na wszechstronność analiz, nieograniczonych bynajmniej do materiału prozy publicystycznej, wspomnieniowej czy epistolarnej. Do znakomitych
przykładów takiej wszechstronnej lektury zaliczam na przykład
te partie drugiego rozdziału, w których Emil Pasierski przeprowadza ciekawą analizę porównawczą wczesnych wierszy Miłosza i Putramenta, pokazując, w jaki sposób ich złożone związki
zakorzenione były również w ambicjach poetyckich.
Zasadnicze znaczenie dla całości pracy i jej wyników otrzymał rozdział zatytułowany Na wspólnej bieżni. Zawiera on dokładną i wnikliwą rekonstrukcję oraz analizę związku, jaki
kształtował się pomiędzy Miłoszem i Putramentem podczas
studiów na Uniwersytecie Stefana Batorego i po nich, w drugiej połowie lat trzydziestych. Nikt wcześniej nie przeprowadził
tak systematycznej rekonstrukcji owego związku, toteż na obrazie całej relacji zaciążyła wersja powojenna, nosząca znamiona konfrontacji. W rezultacie takiego postępowania poznawcza wartość rozprawy jest nie do przecenienia. Każdy segment
biografii obu pisarzy – przedwojenny, wojenny, z lat czterdziestych, pięćdziesiątych i późniejszych – jest odkrywczy, wprowadza nową wiedzę, wypełnia obraz dotąd schematyczny i koryguje go w stopniu podstawowym.
Chyba najwięcej na tej rzetelnej wnikliwości i obiektywizmie badawczym rozprawy zyskuje wizerunek Jerzego Putramenta. Nie chcę powiedzieć, że rozprawa jest swoistą obroną
tego pisarza, bo nie jest. Ale po raz pierwszy możemy tak dokładnie prześledzić wątek światopoglądowej ewolucji tego autora, który przecież w życiu literackim powojennej Polski niewątpliwie odegrał swoistą rolę, ocenianą jednoznacznie. Teraz
możemy wniknąć w jej szczegóły, a także w niemałym stopniu poznać okoliczności, motywacje, uwarunkowania, również

niejednoznaczności. W rozprawie Emila Pasierskiego Jerzy Putrament jawi się jako doppelgänger Miłosza, jego czarny sobowtór, towarzyszący mu przez wszystkie fazy i zakręty biografii.
Wprawdzie to literackie porównanie i bezpośrednie wskazanie
na tę metaforę w pracy Pasierskiego nie pojawia się, ale przecież w jakimś stopniu zostaje zasugerowane, w miejscu, w którym autor książki przywołuje opinię marka Hłaski (zob. s. 10).
W Pięknych dwudziestoletnich pisarz porównuje parę Miłosz
– Putrament do pary Wierchowieński – Stawrogin. Niewykluczone, że to Hłaskowskie porównanie zyska jeszcze, kiedy dostępne dla badaczy i dla czytelników staną się dzienniki Putramenta. Nie można także mieć pewności, że nie mogą pojawić
się również nieznane dotąd teksty Miłosza.
Długo by jeszcze można było analizować pracę Emila Pasierskiego, moje szczegółowe notatki z lektury zajmują kilka stronic formatu A4 zapisanych drobnym pismem. Nie ma tu jednak
takiej potrzeby, bowiem nie są to uwagi krytyczne, a przeciwnie, odnotowuję w nich miejsca i konstatacje warte uwagi czy
mojej własnej pogłębionej lektury.
Powiedziane tu już zostało wcześniej, iż pod względem docierania do źródeł, ich odczytywania i interpretacji, studium

Pasierskiego należy uznać za wzorowe. Sposób przeprowadzenia wywodu jest przejrzysty i harmonijny, narracja precyzyjna
i literacko wręcz finezyjna, styl bez zarzutu, kompozycja pracy
przemyślana i uzasadniona. Znajomość literatury przedmiotu
optymalna.
Studium zatytułowane Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe wprowadza do historii literatury polskiej nowy, zasadniczo zrewidowany obraz wewnątrzliterackich związków zachodzących pomiędzy dwoma reprezentatywnymi pisarzami.
Przedstawia nowy materiał literacki, nieznany lub znany mało.
Proponuje nowe, obiektywne, wolne od politycznych emocji i schematów spojrzenie na złożone koleje świadomości literackiej XX wieku. Wreszcie przynosi nową wiedzę z zakresu
biografii i twórczości omawianych pisarzy. Intelektualnie niezależny, nieufny wobec zastanych opinii historycznoliterackich
wybór tematu dokonany przez Emila Pasierskiego owocuje
wieloma cennymi ustaleniami. A niezależnie od swoich walorów poznawczych jest fascynującą lekturą o niebezpiecznych
czasach i skomplikowanych osobowościach.
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RELIGIA W ZMEDIATYZOWANEJ SFERZE KOMUNIKACJI
Media a religia, seria: „Media i Komunikacja Społeczna”,
tom 1, red. Igor Borkowski, Bartosz Jastrzębski i Dominik Lewiński,
sekretarz redakcji: Justyna Patyk, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2011.
Andrzej Zawada, Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Idei przygotowanego przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SWPS we Wrocławiu obszernego kompendium na temat złożonych i wielopłaszczyznowych relacji
zachodzących współcześnie pomiędzy obszarem społecznej aktywności religii i społecznej obecności mediów należy gorąco przyklasnąć. Obydwie te dziedziny najszerzej
rozumianej komunikacji społecznej (kultury) obejmują treści i doświadczenia powszechne, kontynuujące uniwersalne wzory, a jednocześnie podlegające dynamicznym przekształceniom, których prawa i kierunki są co najmniej trudne
do rozpoznania. Rzeczywistość medialna, która – jak trafnie
pisze Igor Borkowski we wstępie do tomu – „niewyrażalne
opowiada językiem profanicznego kodu kultury popularnej”
– zagarnia sferę sacrum i strukturyzuje ją według własnych
reguł narracyjnych. Zarazem treści sfery sakralnej nieuchronnie modyfikują język medialnego dyskursu religijnego czy
szerzej: ideowego. O tym, że taki proces w społecznym komunikowaniu zachodzi tyleż nieustannie, co nieuchronnie,
wiadomo. O suplementarnej dwukierunkowości tego procesu wiadomo również. Jednak treści tej ewolucji pozostają
co najmniej mało rozpoznane. Kulturowe, socjalne i geograficzne odmienności owej ewolucji, medialne formy urzeczywistniania treści religijnych, bogactwo relacji zachodzących
pomiędzy współczesnym doświadczeniem religijnym a obszarami zachowań społecznych i politycznych, a także pomiędzy, mówiąc nieco metaforycznie, etyką a poetyką komunikacji masowej – cały ten w tym samym stopniu skomplikowany
co ważny splot zagadnień domaga się rozpoznania. Zatem
tom Media a religia, inicjujący nową serię publikacji Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, jest cennym badawczym
rekonesansem tego fascynującego i społecznie diagnostycznego obszaru.

Już pierwsze rozdziały składające się na publikację
SWPS-u napisane są bardzo ciekawie i poruszają ważne problemy teoretyczne i społeczne. Jerzy Jastrzębski (Media i religia)
pochyla się nad problemem aktywności Kościoła katolickiego w zmediatyzowanej sferze komunikacji społecznej, wpisującej się, jak celnie zresztą zauważa, „w odległą i bogatą tradycję praktyk określanych jako «propaganda fidei»”. Zastanawia
się również nad głoszoną nieustannie (rzekomą czy realną?)
opozycyjnością lub nawet wrogością mediów elektronicznych
wobec religii. W podobnym nurcie utrzymane są refleksje Jana
Kurowickiego (Religia w fabrykach atrakcji), dotyczące polskiej
specyfiki relacji zachodzących pomiędzy środkami masowego przekazu i religią, szczególnie zaś pomiędzy telewizją a religią. Autor rozdziału zwięźle przedstawia nam, „jak w «odczarowanym» świecie «odczarowana» religia ulega [ponownemu]
«zaczarowaniu» przez media”. Dominik Lewiński (Dyfuzja strukturalna a religia) analizuje natomiast medialną nieobecność tematyki stricte religijnej czy teologicznej w przekazach formułowanych z pozycji Kościoła (np. rozważań o boskiej naturze
Chrystusa lub czynnikach zbawienia) i wycofanie się tegoż na
pozycję „moralnej przypominajki” (zainteresowanej głównie
odstręczaniem od rozmaitych tekstów kultury popularnej, rzekomo zagrażających depozytowi wiary). Skutkuje to, według
Lewińskiego, „medialną dyfuzją strukturalną i psychologizacją
religii”, mylnie dotąd opisywaną jako sekularyzacja czy prywatyzacja.
Autorzy innych zawartych w tomie artykułów koncentrują
się w dużej mierze na zagadnieniach dotyczących antropologii mediów, odnoszą się m.in. do relacji między dziennikarzami
a reprezentantami Kościołów oraz związków wyznaniowych.
Wracają dość często, co pewnie nikogo nie zdziwi, do problematyki nieadekwatności przedstawień treści religijnych w mediach.
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Warto oczywiście zwrócić szczególną uwagę na zgromadzone w publikacji wrocławskiego SWPS-u studia odnoszące się
przede wszystkim do dziennikarskiej i po części paradziennikarskiej praktyki komunikacyjnej w obrębie treści i zagadnień
religijnych.
Piotr Kowalski, nieodżałowanej pamięci profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, zmarły nagle w grudniu 2011 roku,
w artykule pt. Sokółka, Licheń, sakrobiznes i „naukowa” dewocja poddaje systematycznej analizie aktualną konwencję narracyjną związaną ze sferą współczesnej religijności ludowej
(popkulturowej). Charakteryzuje ją połączenie tradycyjnych
elementów magiczności z zewnętrznymi, stylistycznymi wyznacznikami, niejako formalnymi pozorami rozpoznania naukowego.
Jacek Grębowiec (Uwagi nad felietonami Grzegorza Górnego) analizuje zespół tekstów felietonowych redaktora „Frondy”
– periodyku określanego niejednokrotnie jako „postmodernistyczne pismo katolickie” – ukazujących się w dominikańskim
miesięczniku „W drodze”. Studium Jacka Grębowca w systematyczny i wnikliwy sposób pokazuje poetykę komunikacyjną
Górnego: oryginalną, a zarazem znamienną dla intelektualnego i równocześnie dość ortodoksyjnego nurtu dzisiejszej publicystyki katolickiej.
Z kolei Małgorzata Czapiga analizuje słuchowisko religijne, którego adresatem jest odbiorca dziecięcy (Dziecięca katecheza radiowa. Słuchowisko religijne „Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem). Odnowienie wzoru hagiograficznego,
niezmiennie żywotnego od średniowiecza, i „obsługującego”
zresztą – zwłaszcza w XX wieku – również treści quasi-religijne, zostało w tym studium przedstawione jako jedna z poetyk
współczesnej katechezy.
Dla nieco starszych odbiorców treści religijnych z pewnością bardziej atrakcyjna jest poetyka gry komputerowej. Artykuł Anny Bednarskiej-Stec przedstawia zjawisko gier elektronicznych o tematyce chrześcijańskiej, obecne na razie przede
wszystkim w kulturze masowej Stanów Zjednoczonych. Jak
konkluduje autorka, treści religijne występują w analizowanych grach zarówno jako wiedza, jak też jako wartości. Sam zaś
gatunek gry elektronicznej stanowi wszechstronnie interesujący przypadek adaptacji współczesnej, nowej konwencji gatunkowej do uniwersalnych treści i ideologicznych celów.
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Z Ameryki Północnej do Południowej przenosi nas referat
Beaty Szady zatytułowany „Ale ile dzieci ma Fernando Lugo?”
O tym, jak Paragwaj stał się Lugolandią. Źródłowe studium prasoznawcze, jakim jest ten tekst, prezentuje spektakularny przypadek katolickiego biskupa, który stał się obiektem medialnych sensacji w związku z wielokrotnym ojcostwem, został
prezydentem kraju i przestał być księdzem w wyniku decyzji
Watykanu. Poznawcza wielowymiarowość tego „casus Lugo”
jest nie do przecenienia.
Dalsze studia zawarte w tomie Media a religia odnoszą się
do religijnych procesów zachodzących w Azji – na Syberii
i w Mongolii. Jędrzej Morawiecki, znakomity reporter, znawca
kultur i religii obszaru języka rosyjskiego, autor kilku książek
poświęconych tej problematyce, przedstawił część rezultatów
badań przeprowadzonych w Krasnojarsku i Tomsku w latach
2010 i 2011 (Strategie komunikacyjne mniejszości religijnych na
przykładzie parafii katolickiej w relacjach z mass-mediami i administracją państwową). Zarówno wnioski prezentowane w powyższym tekście, jak i sam materiał opisowy otwierają odrębny, bardzo ciekawy poznawczo i społecznie ogromnie ważny
wątek przemian zachodzących we współczesnej świadomości
religijnej i w całej kulturze społecznej.
W badaniach, o których tu mowa, uczestniczył również
Bartosz Jastrzębski, który w tekście pt. Buddyzm i chrześcijaństwo w pejzażu religijnym współczesnej Mongolii zaprezentował częściowe rezultaty badań terenowych przeprowadzonych
– wspólnie z Jędrzejem Morawieckim – w Mongolii i Buriacji.
Wnioski dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy tymi dwiema
wielkimi religiami są nie tylko niestereotypowe, ale zwracają
uwagę na ważne procesy kulturowe, o których świat euroatlantycki wie stanowczo zbyt mało.
Do tego samego cennego bloku tematycznego należy studium Katarzyny Konarskiej i Arkadiusza Lewickiego Syberyjski
pejzaż religijny w polskich książkach reporterskich. Autorzy pokazali obecne, wszechstronne i owocujące znakomitymi reportażami zainteresowanie polskich podróżników i dziennikarzy
Syberią i rosyjskim Dalekim Wschodem również jako kontynuację swoistej tradycji reporterskiej, literackiej i badawczej.
Publikację zamyka szkic Mateusza Dąsala „Czy androidy marzą o elektrycznym mesjaszu?” Rozważania o nowej postaci dyskursu religijnego w mediach w oparciu o serial „Battlestar Ga-

lactica «Re-imagined»”. Rozdział ten, ze względu na zawartość
poznawczą bardzo interesujący, wpisuje się w podobne obszary dociekań jak w szkicu Anny Bednarskiej-Stec. Obydwa studia odnoszą się do kultury masowej obszaru języka angielskiego, obydwa mówią o funkcjonowaniu wątków religijnych
w mediach elektronicznych (telewizja, Internet). I choć redaktorzy tomu nie umieścili ich w bezpośrednim sąsiedztwie, dają
one wspólnie ciekawy obraz tego, co rzeczywistość wirtualna
powiela, a co kreuje, gdy bazuje na tematyce religijnej.
Tom bardzo dobrze – jak chce zresztą jego redaktor i co zaznaczył we wstępie – „wpisuje się w coraz szerszy nurt badań
nad fenomenami religijnymi i instytucjami konfesyjnymi, które

prowadzi się z perspektyw nowoczesnych dziedzin nauki, przy
zastosowaniu różnorakich metodologii i konceptów badawczych”. Poszczególne artykuły doskonale realizują zamierzenia redaktorów tomu. Napisane są na bardzo wysokim poziomie – zarówno pod względem erudycyjnym (mamy tu na myśli
przede wszystkim wrażliwości na rozmaite konteksty komunikowania o religii), jak i pod względem metodologicznym oraz
warsztatowym. Wszystkie stanowią ważny głos w dyskusji na
temat mediów w relacjach z Kościołem.
Inicjalny tom nowej serii SWPS-u „Media i Komunikacja Społeczna” należy więc powitać z satysfakcją i nadzieją na kontynuację.
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Wojciech Browarny – literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej (w Zakładzie Literatury Polskiej po 1918 r.
i Pracowni Literatury Polskiej po 1989 roku); ważniejsze publikacje: Opowieści niedyskretne. Formy autorefleksyjne w prozie
polskiej lat dziewięćdziesiątych (2002), Fikcja i wspólnota. Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej (2008); obecnie przygotowuje książkę o nowoczesnej tożsamości i prozie Tadeusza
Różewicza. Zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury polskiej 1918-1939, literatura polska na Śląsku po 1945
roku, literatura i kultura polska po 1989 roku.
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”.
Katarzyna Frukacz – absolwentka Instytutu Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie studentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim (specjalność literaturoznawcza). Recenzuje książki dla portali:

„wp.pl” i „g-punkt.pl”. Interesuje się współczesnym reportażem
polskim.
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”.
Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz – absolwentka wrocławskiej polonistyki, przygotowuje doktorat o Andrzeju Bobkowskim. Wykładała w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze.
Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Specjalizuje się w badaniach nad literaturą emigracyjną. Fascynuje ją szeroko pojmowana podróż i jej literackie świadectwa.
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 (2006). Interesuje się niespokojnym pograniczem filozofii i literatury. Tropi motywy przewod-
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nie codzienności, jej udręki i drobne nadzieje. Ukazały się trzy
tomy jego esejów: Pająk. Szkice prawie filozoficzne (2007), Próżniowy świat (2008) oraz Wędrówki po codzienności (2010).
Boris Knorre – wykładowca Narodowego Centrum Badawczego Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie, współtwórca Encyklopedii współczesnego życia religijnego Rosji, były członek Wydziału
Edukacji Religijnej i Katechizacji w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
Iga Anna Kołacz – absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, zainteresowania: medioznawstwo, PR, teoria filmu.
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.
Karol Maliszewski – krytyk literacki, poeta i prozaik. Absolwent filozofii, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr.
Laureat nagród im. Marka Jodłowskiego (1994), im. Barbary Sadowskiej (1997), im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999). W 2007 r. nominowany do nagrody literackiej Nike za tom szkiców krytycznych Rozproszone głosy.
Ostatnie szkice krytyczne: Pociąg do literatury. Szkice z Dolnego Śląska (2010), Po debiucie. Dziennik krytyka (2008),
Nowa poezja polska 1989-1999. Rozważania i uwagi (2006),
Rozproszone głosy. Notatki krytyka (2005), Zwierzę na J. Szkice
o wierszach i ludziach (2001), Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy (1999). Stale współpracuje z kilkoma pismami literackimi,
takimi jak „Odra”, „Studio”, „Opcje”, „Topos”, „Twórczość”, „Fraza”,
„Wersja”, „Akant”, „Red.”.
Waldemar Mazur – absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie
pracuje nad doktoratem dotyczącym prasy emigracyjnej. Od
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2009 roku zaangażowany w działalność w sektorze pozarządowym. Interesuje się literaturą, kinem i sportem.
Maria Magdalena Morawiecka – absolwentka kulturoznawstwa i ASPP „Abrys” we Wrocławiu (specjalizacja „grafika użytkowa”). Autorka tekstów literackich i naukowych, a także tłumaczeń, ilustracji i prac plastycznych. Obecnie doktorantka
Studium Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczy
historii kultury, pisze pracę o obrazie świata w mapach średniowiecznych.
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. W roku 2010 ukazały się trzy jego książki:
Mały człowiek. O współczesnym reportażu literackim w Rosji; Syberyjska seksta wissarionowców jako fenomen społeczno-religijny; Łuskanie światła. Reportaże rosyjskie.
Krzysztof Mroziewicz – publicysta, korespondent wojenny,
dyplomata, komentator spraw międzynarodowych w „Polityce”
i programie TVP „7 dni świat”. Autor kilkunastu książek, ostatnio opublikował: Dziennikarz w globalnej wiosce (2006), Czas
pluskiew (2007), Bezczelność, bezkarność, bezsilność. Terroryzm
nowej generacji (2010), Fidelada (2011). Obecnie pracuje jako
wykładowca Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i innych wyższych uczelni.
Urszula Poszumska – absolwentka studiów magisterskich
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz europeistyki w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego; obecnie pracuje i mieszka w Gdyni.
Beata Szady – z wykształcenia i zawodu dziennikarka;
ukończyła studia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pasjonuje się

reportażem, językiem hiszpańskim, sportem. Podróżniczka, korespondentka prasowa w Ameryce Południowej.
Dawid Szkoła – absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie
doktorant na Wydziale Filologicznym UWr. Zajmuje się badaniem egzystencjalizmu w polskiej prozie powojennej oraz problemem wzajemnych relacji literatury i filozofii.
Jakub Walburg – absolwent historii oraz student politologii na
Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie przygotowuje pracę magisterską na temat rozwoju społeczno-politycznego Gruzji po
rewolucji róż. Od 2009 roku zaangażowany w działalność dolnośląskich organizacji pozarządowych. Żywo zainteresowany tematem historii Polski po 1989 roku oraz tematyką Europy
Wschodniej.

cji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiceprezes Towarzystwa Studiów Dziennikarskich, ekspert Państwowej Komisji
Akredytacyjnej, od 2006 roku przewodniczący Kapituły Nagrody Tygodnika „ANGORA”. Jego dorobek naukowy i literacki obejmuje kilkanaście książek dotyczących teorii dziennikarstwa, oprócz tego kilka powieści i miniatury literackie.
Andrzej Zawada – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kieruje Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, eseista, krytyk literacki. Opublikował kilkanaście książek, m.in.:
Wszystko pokruszone (1985), Jarosław Iwaszkiewicz (1994),
Dwudziestolecie literackie (1995), Bresław (1996), Miłosz (1996),
Literackie półwiecze 1939-1989 (2001), Dolny Śląsk. Ziemia spotkania (2002), Pochwała prowincji (2009), Oset, pokrzywa. Szkice
o literaturze (2011).

Kazimierz Wolny-Zmorzyński – dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, medioznawca i literaturoznawca. Od 2008
roku współpracuje z Instytutem Dziennikarstwa i Komunika-
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