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Od Redakcji
Bez wiary nie sposób żyć – kto jej nie posiada, w końcu wewnętrznie obumiera. Jest ona bowiem – jak powiadał św. Paweł – jedyną poręką rzeczy niewidzialnych. Niewidzialnych,
lecz koniecznych do tego, by móc jakoś przetrwać w przygodnym, pozbawionym ostatecznych sensów, a w wielkich
swych obszarach i głównych prawach przerażającym świecie
– w świecie wygłodzonym i wciąż zagrożonym pustką. Niemal
wszystko bowiem, co dla nas ważne, co ostatecznie wiąże nas
z życiem, należy wszak do niedostępnego zmysłom obszaru
ducha: idee, wartości, sensy i znaczenia, uczucia i porywy woli,
w końcu też inne osoby, inne duchy wcielone, co tak są dla nas
cenne. Należy do niego także sama wiara. Choć kojarzona najczęściej z życiem religijnym, religijnego charakteru koniecznie
mieć jednak nie musi – jej granice zawierają w sobie także inne
rozległe obszary. Wierzymy po prostu w to, czego nie jesteśmy
pewni, czego wiedzieć nie możemy, a co chcielibyśmy, by gościło w istnieniu. A przecież tak to już ten byt jest ustanowiony,
iż w ogromnej większości kwestii dla życia fundamentalnych
wiedza i pewność są dla nas nieosiągalne. Musimy więc wierzyć. Wierzymy zawsze w to, co jest, podług nas, w niewątpliwy
sposób dobre, co zasługuje na to, by być. Co jest – jak Bóg – tak
dobre, że niepodobna, by nie istniało. Uczucie to bywa nieraz
tak silne, że hardo idzie wbrew najoczywistszej realności, za
przeciwnika bierze sobie świat cały i z nim śmiało idzie w zapasy, ku osłupieniu tych, którzy wiary wcale w sobie nie mają.
Siła wiary odczuwana jest jako tak potężna, iż sądzimy nawet,
że przydaje ona mocy temu, co jest jej przedmiotem: Bogu, Ojczyźnie, wartościom, drugiemu człowiekowi, ideom i wyobrażeniom, które mają świat przekształcać oraz gładzić jego liczne grzechy i niedoskonałości. Nasza wiara to wszystko karmi.
I nas samych także, w siebie również koniecznie przecież musimy wierzyć. Bez tego utknęlibyśmy w życiowej martwocie,

stracili resztki piór z naszych skrzydeł, a inni całkiem by nas podeptali. Choć tak potężna, wiara znajduje jednak niekiedy swój
smutny kres – już dalej w to, w co wierzyłem, wierzyć się nie
da. Choć przenosiła góry, upadła, nie wytrwała, uschła całkiem,
pękła jak nadłamana trzcina. Jej moce, choć zdają się niezmierzone, mogą się bowiem w końcu wyczerpać. Jeśli zbyt wiele
zawodów przełknęła, zbyt wiele trujących dla niej faktów mozolnie musiała trawić. Jeśli za dobra była dla świata. Potrzebuje
ona bowiem pokarmu, nawet najskromniejszego, jakichś kropli pojedynczych, co ją odżywiają i szczepią przeciw czającemu
się zawsze zwątpieniu. Czasami chociaż, nawet całkiem rzadko,
chwytać musimy coś, co zdaje się przynajmniej ją potwierdzać.
Gdy tego braknie, nadchodzą posępne i szare czasy niewiary,
jałowego trwania bez żadnej chęci ku temu. Czasy smutku, zawodu i rozgoryczenia, zamyślonej w smętku apatii, że oto wiara nas oszukała – najpierw zaczarowała, a później odeszła, pozostawiając w dżdżystym chłodzie. I w nim będziemy tkwić,
póki przedmiotu nowego, teraz już godnego i wiernego, ona
nie znajdzie i nie uwiedzie, nie ogrzeje swym czarem znowu.
Bo przecież wiara do złych obiektów także potrafi przylgnąć,
złej sprawie może służyć. Wiemy to – niestety – bardzo dobrze,
pouczają o tym dzieje tak jednostek, jak narodów. Jednak tylko z perspektywy minionego już czasu potrafimy pojąć, że wierzyliśmy w coś, co na wiarę wcale nie zasługiwało, że uczucie
to zostało przez swój przedmiot oszukane, wykorzystane, skierowane w mrok i zło, że zostało cynicznie zdeptane. Tak nieraz
ujmują to ci, którzy „uwierzyli w niewiarę”, zaznawszy wprzódy
zawodu w religii, co obiecywała wieczne zbawienie, czy w politycznych ideach, co miraże już tych ziemskich szczęśliwości
kreśliły natarczywie. Ci także, którzy uwierzyli drugiemu człowiekowi i srogie cięgi za swą wiarę odebrali – najgorzej gdy od
niego samego właśnie. Wierzymy bowiem w coś, ale wierzymy
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też komuś. Komuś trzeba wierzyć. Trzeba wierzyć, by ufać i się
otworzyć, by nie udusić się w sobie, nie zbłądzić na dobre tylko w swoich własnych autogenicznych rejonach, w osobistych
wyłącznie rojeniach, by nie popaść w końcu w prześladowcze
szaleństwo. Są to ważne, jedne z najważniejszych (a równocześnie najniebezpieczniejszych) momentów w życiu, gdy – wierząc, że nie zostaniemy skrzywdzeni – otwieramy się przed
kimś bez pewności żadnej, bez glejtu żelaznego na bezpieczeństwo, zrzucamy wszelkie zbroje i ochronne zapory: oto ja,
bezbronny i wydany Tobie w swej nagości...
Wiara może być jednak zarówno czymś indywidualnym,
prywatnym, intymnym nawet, jak i aktem wspólnotowym,
społecznym. Zbiorowości również wierzą. Wierzą narody, wierzą partie i stowarzyszenia, większości i mniejszości, kultury
i subkultury, frakcje i sekty. Ludzie łączą się we wspólnej wierze, zlepiają swe spojrzenia utkwione w jednej sprawie. Wiara staje się społecznym spoiwem, zbliżającym nieraz jednostki pod każdym innym względem bardzo sobie odległe. Tworzy
wspólnoty celów i przeznaczeń. W postaci wiary religijnej stanowi lepiszcze o wielowiekowej trwałości, silniejsze często niż
przemijanie, rozpad i śmierć, co także w przemiany kultury
i społeczeństwa są przecież wpisane. Nie aż tak prastara, lecz
nie mniej potężna okazała się wiara w Ojczyznę, potem w Naród i w wartości, które ten ostatni nieść miał i chronić w sercu,
by potem dać za nie gardło i głowę – jeśliby tak przeznaczenie zażądało. Na przestrzeni wieków przedmioty owych wiar
zbiorowych ewaluowały wszakże i zmieniały się. Michel de Certeau tak powiada o tych przemianach: „Przez długi czas uznawano rezerwy wiary za nieprzebrane. W morzu łatwowierności
wystarczyło wytworzyć wysepki racjonalności, odciąć i zabezpieczyć niepewne zdobycze krytyki. Resztę, uznawaną za niewyczerpalną, traktowano jako możliwą do przeniesienia ku innym przedmiotom i innym celom, podobnie jak odprowadza
się i wykorzystuje energię wodospadów. Próbowano ‘przechwycić’ tę siłę, przesuwając ją z miejsca na miejsce: od społeczeństw określanych jako pogańskie, stanowiących jej środowisko, poprowadzona została ku chrześcijaństwu, które miała
wspierać; następnie z Kościołów poprowadzono ją ku polityce monarchistycznej; potem od tradycyjnej religijności ku instytucjom Republiki, Edukacji Narodowej lub socjalizmom.
Owe ‘nawrócenia’ polegały na przechwytywaniu energii wiary
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przez jej przenoszenie. To, co nie nadawało się do przeniesienia, lub jeszcze nie zostało przeniesione na nowe obszary postępu, stawało się ‘zabobonem’; natomiast to, co było używane
przez nowy porządek, miało status ‘przekonania’. Zasoby były
tak bogate, że eksploatując je, zapomniano o konieczności ich
analizy”1. Michel de Certeau wydaje się tu traktować wiarę jako
pewną trwałą (i nieco naiwną, na tyle, by przeciwstawiać ją racjonalności) dyspozycję ducha ludzkiego, którą można – dzięki
odpowiednim praktykom społecznym – dowolnie ukierunkowywać, modelować i transponować, by później stygmatyzować, a w końcu likwidować starsze jej formy. Opiera się przy
tym na rozpoznaniu tego zjawiska w obrębie szeroko rozumianej kultury Zachodu. Czy ma jednak rację, kiedy faktem się
zdaje, że niektóre z owych prastarych wiar, choćby religijnych
właśnie, wciąż trwają, nie poddając się likwidacji, opierając
skutecznie wszelkiemu „postępowi”? Czy rzeczywiście poddani społecznym i kulturalnym mechanizmom dziejowym uwierzyć możemy (musimy?) we wszystko, co nam strumień historii
przyniesie? Czy – ostatecznie – wszystko jedno więc, w co wierzymy, bylebyśmy tylko zgodnie z duchem czasu tę dyspozycję
realizowali?
W niniejszym numerze „Znaczeń”, uznając wagę zagadnienia, podejmiemy te i wiele innych kwestii dotyczących fenomenu wiary. Autorzy, którzy zechcieli u nas zagościć, poruszać się
będą po różnych płaszczyznach myślowych, przyjmować będą
rozmaite optyki i metodologie. Na tropie obranego zagadnienia przemierzać będą także odległe geograficznie obszary. I tak
– by wspomnieć choćby niektóre artykuły – o naszych polskich
wiarach i niewiarach z księdzem Adamem Kwaśniewskim rozmawiać będzie Aneta Sochacka, zaś z ojcem Wojciechem Czwichockim Magda Witkiewicz. Krajowym duchowym nadużyciom
i ekstremizmom przyjrzą się zaś Krzysztof Obremski i Jacek Grębowiec. Bartosz Jastrzębski wraz z Jędrzejem Morawieckim rozmawiać będzie o wierze (lecz także o trudnej historii) z Erichem
Busse, protestanckim pastorem z zachodniego sąsiedztwa. Ci
sami autorzy przepytają także w sprawach religii Nanzaddorża,
buddyjskiego dostojnika z Ułan Bator, i etnologa z darem szamańskim z tegoż Ułan Bator – Baira Gombojewa. Jędrzej Morawiecki o współczesnych pustelnikach zagubionych pośród tajgi
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rozprawiać będzie z prof. Eleną Dutczak z Tomska, o buddyzmie
zaś opowie Krzysztof Mroziewicz. Jak zwykle też, prócz bloku
tematycznego, stałe nasze rubryki. W problemy literackie zagłębią się, między innymi, Karol Maliszewski, Jarosław Petrowicz
i prof. Andrzej Zawada w swym cyklicznym Notesie, natomiast
w meandry styku mediów, rynku i polityki – prof. Jerzy Jastrzęb-

ski. Zawiłości – tym razem twórczości wielkich twórców filmowych: Almodóvara i Żuławskiego – postarają się rozjaśnić Marta
Kaprzyk i Michał Hernes. Mamy nadzieję, że dzięki tym – a także
pozostałym zamieszczonym w tomie – tekstom problemy wiary, lecz także szerzej: kultury i społeczeństwa, ukażą się w nowej
i inspirującej perspektywie.
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„Kościół temu winien”
Z Erichem Busse
rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki
>>B.J.: W wywiadach, których Pan udzielał, wspomina Pan kilkakroć, że w wieku osiemnastu lat zobaczył komory gazowe
w Majdanku. Czy ten widok nie spowodował, że zwątpił Pan
w istnienie miłosiernego Boga? Czy próbował go Pan jakoś
wytłumaczyć? A może raczej zrozumiał, że świat bez Boga
może – lub musi – skończyć się Majdankiem, Oświęcimiem?
>>E.B.: Zaczynamy od poważnych pytań teologicznych. Bardzo poważnych... Dziś nie jestem w stanie dać odpowiedzi,
których udzieliłbym kilkadziesiąt lat temu. Mogę na to pytanie odpowiedzieć tylko z mojego obecnego punktu widzenia. Często pytano mnie: dlaczego dzieją się złe rzeczy? Odprawiam pogrzeby, przebywam z chorymi, sam mam przykre
doświadczenia osobiste – jako człowiek i kapłan wciąż obcuję
z cierpieniem. A więc: dlaczego to wszystko ma miejsce? I doszedłem do wniosku, że określenie często używane w Kościele:
„wszechmocny i miłosierny Bóg” jest konstrukcją niedorzeczną i niemożliwą. W Biblii wcale Go nie ma. O wszechmocy jest,
owszem, mowa, ale zawsze w innych kontekstach i w odniesieniu do bardzo różnych sytuacji. Jest również wyobrażenie
– zwłaszcza w Nowym Testamencie – że Bóg jest miłosierny,
ale nigdzie w Biblii te określenia nie występują razem. I to jest,
według mnie, bardzo istotne. Jedno po prostu wyklucza drugie. To jest filozoficzna odpowiedź. Albo jest dobry i miłosierny,
albo wszechmogący. Jest ludzkim wymysłem mówić zarazem

jedno i drugie. Wedle mojego przekonania, jeśli byłby miłosierny, a zarazem wszechmocny, nie mógłby dopuszczać do zła:
głodu, wojny i tych wszystkich strasznych rzeczy, które niestety
dzieją się w świecie.
>>B.J.: Czyli woli pan Boga miłosiernego niż wszechmogącego?
>>E.B.: Ja wierzę w Boga miłosiernego. Wierzę w Tego, który
umarł na krzyżu, a nie Tego, który jest bohaterem, zwycięzcą
kroczącym od tryumfu do tryumfu. To nie mój Bóg. Bóg, który
woła do mnie: Gdzie jesteś? Czy mnie opuściłeś? Ten Bóg jest
mi bliski, bo takie są nasze codzienne sytuacje – zagubienie
i niepewność. Są tacy, którzy zapominają o Nim, tracą poczucie rzeczywistości i myślą, że sami są bogami. I to jest początek
wielkiego grzechu. I bardzo często początek wielkiej katastrofy. Nie tylko dla tego konkretnego człowieka, lecz także narodu czy wielu narodów. Wszystkie bowiem nieszczęścia, także te
z ostatnich kilkudziesięciu lat, zaczynały się od tego, że dany
przywódca oszalał, sądząc, że sam jest Bogiem lub został przez
Boga wybrany i ma prawo, nawet obowiązek, narzucać swoją
wolę innym ludziom, decydując często o ich życiu i śmierci.
>>B.J.: Chciałbym jeszcze powrócić do wątku teologicznego.
Przeciwstawiając sobie pojęcia Boga miłosiernego i wszechmocnego, w jaki sposób radzi Pan sobie w swoim myśleniu
i w praktyce duszpasterskiej ze Starym Testamentem? Tam
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bowiem, wyłączając może fragmenty księgi Izajasza i niektóre psalmy, najczęściej mamy do czynienia z Bogiem wszechmocnym, raczej sprawiedliwym i karzącym aż do okrucieństwa odpłaty niż miłosiernym. Czy szedłby Pan tutaj tropem
alegorycznego odczytywania tych fragmentów, czy też
może Pan wprost przyznać, iż nie rozumie Pan i nie „czuje”
tych fragmentów Starego Testamentu, w których Jahwe okazuje się po prostu Bogiem okrutnym?
>>E.B.: Biblia nie jest według mnie księgą pisaną przez Boga
samego. Jest księgą pisaną przez ludzi. Jest w niej za dużo
sprzeczności, fragmentów wykluczających się. Biblii nie można
zatem postrzegać jako jednolitej i spójnej konstrukcji, stworzonej przez jednego autora. Są przykładowo dwie wersje powstania świata, dwie wersje wielkiego Potopu. Można je dokładnie
zidentyfikować i z łatwością wykryć między nimi sprzeczności.
Wynika z tego, że jest to księga napisana przez wielu różnych
ludzi i zawiera ich ówczesne przeżycia, emocje, nadzieje i lęki.
I dlatego Biblia ma tyle różnych odcieni, co samo życie.
>>J.M.: Odpowiedź, której Pan udzielił, wyraża Pana obecne stanowisko. Czy ona się różni od tej, której udzieliłby Pan
wiele lat temu?
>>E.B.: Wtedy niepokoiły mnie całkiem inne pytania. Tam,
w Majdanku, było kilkaset tysięcy ludzi, którzy doskonale wiedzieli, że czeka ich śmierć, że śmierć jest bardzo blisko. Pilnowało ich i wiodło na zagładę stosunkowo niewielu wartowników. Jak to było możliwe – pytałem – że nie zbuntowali się, że
szli dobrowolnie na śmierć? Dzisiaj już wiem, że ta kaźń wcale
nie była dobrowolna, ale wtedy nie mogłem tego zrozumieć.
Drugim bardzo ważnym wówczas pytaniem była następująca
kwestia: dlaczego Niemcy – jako naród – nie zbuntowali się,
jako naród wykształcony, czytający Goethego, czytający w Biblii: „nie zabijaj” i bądź dobry dla innych? Naród posiadający
bogatą kulturę, posiadający elity intelektualne i społeczne nie
stawił oporu, co więcej, udzielił wsparcia zbrodniczemu systemowi. Większość faktycznie ów system tolerowała. Pamiętam
bardzo dobrze, że te właśnie pytania trapiły mnie wtedy najbardziej. O Bogu jeszcze nie myślałem. Pytania te trapiły mnie
od wczesnego dzieciństwa, ponieważ czułem wyrzuty w stosunku do swoich własnych rodziców, że oni także nie stawili
oporu, że nie byli w podziemiu. Dzisiaj wiem, ale dopiero od
kilku lat, że byli prawdziwymi bohaterami. Oni sami o tym nie
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mówili, było dla nich oczywistą sprawą, że trzeba traktować innych ludzi po ludzku. Ale na przykład gdy trafili do nich Polacy,
to gotowali dla nich i jedli z nimi, a przecież już to wystarczyło,
by trafić do obozu koncentracyjnego. Takich sytuacji było wiele, i mógłbym podać konkretne przykłady, kiedy Polak został
zabity, ponieważ zbyt zbliżył się do rodziny niemieckiej. Wiele
takich sytuacji miało miejsce, choć nie są one w Niemczech dobrze znane. W każdym razie wtedy miałem wielki żal do rodziców, że nie byli w opozycji, choć nie wspominałem o tym ani
słowem, bo ojca bardzo szanowałem. Matkę kochałem i uwielbiałem, ponieważ była dobra. Bezwzględna jedynie w tym, by
robić coś dobrego dla innych, nawet zupełnie obcych ludzi.
Zdecydowałem wtedy, by żyć tak, aby nigdy nie przyczynić się
do następnej wojny, aby – przeciwnie – pracować na rzecz takiej sytuacji, w której następna wojna nie będzie już możliwa.
Zdecydowałem o tym mając chyba dwanaście lat, jako dziecko.
>>B.J.: Mówi Pan o tym, że zastanawiał się wówczas, dlaczego
naród niemiecki nie zbuntował się, dlaczego nie stawiły oporu intelektualne elity „najbardziej kulturalnego narodu w Europie”. Czy dziś zna już Pan odpowiedź na to pytanie?
>>E.B.: Dzisiaj wiem, że opór był znacznie większy, niż sądziliśmy zaraz po wojnie. Istniały wówczas pewne mechanizmy
ograniczające tę wiedzę – zarówno w Niemczech Zachodnich,
jak i w NRD. W Niemczech Zachodnich przeważnie nie mówiono o tym w myśl zasady: „było okropnie, ale teraz już koniec,
nie mówimy o tym”. Przyjęto tę strategię, ponieważ wiedziano, że rozpoczęcie dyskusji w sposób nieunikniony doprowadziłoby do sytuacji, w której każdy musiałby się w końcu zapytać: „a coś ty robił w tym czasie? Gdzieś był? Jak to wszystko
było możliwe?”. I z tej racji w RFN nie mówiono o tym. W społeczeństwie istniała zatem swoista zmowa milczenia, która
trwała niemal do końca lat sześćdziesiątych. Była to też decyzja polityczna, bo przecież nie można było wykluczyć z życia
publicznego wszystkich Niemców czynnie współpracujących
z hitleryzmem. To było niemożliwe. Kolejną przyczyną przemilczeń było to, że wskazywanie konkretnych prób oporu dowodziło jednoznacznie, że wbrew powszechnej opinii opór
ten był możliwy, że odmówienie posłuszeństwa było możliwe. A do tego nie chciano się przyznać. Najprościej było twierdzić, że w tamtej sytuacji nic nie dało się zrobić. Były rozkazy
i musieliśmy się podporządkować. W Niemczech Wschodnich

panowała inna sytuacja. Też nie można było o oporze mówić,
ale dlatego, że historia zaczynała się w momencie wyzwolenia
przez chwalebną i zwycięską Armię Czerwoną. Jeśli była mowa
o oporze, to tylko o tym zainspirowanym i prowadzonym przez
komunistów. Przełom, przynajmniej w RFN, nastąpił w 1968
roku, gdy do głosu doszło następne pokolenie i zaczęło stawiać pytania o przeszłość. Wtedy dzieci zaczęły zadawać swoim rodzicom pytania: tato, a gdzieś ty wtedy był?
>>B.J.: Jednak opór był zbyt słaby, aby zapobiec zbrodni, i naród niemiecki zapisał się w historii tego czasu w taki a nie
inny sposób. Czy znalazł Pan odpowiedź na pytanie, jak to
było możliwe?
>>E.B.: Uważam, że w wielkim stopniu Kościół był temu winien.
W Niemczech na ogół nie chce się o tym słyszeć. Słuchać nie
chcą zwłaszcza ci, którzy uważają, że sami Niemcy są szlachetni, a zła była garść degeneratów, warunki życiowe i nieodpowiedni przywódcy. I oni tylko ponoszą odpowiedzialność. Ale
można dokładnie wskazać, że przez ostatnie dwieście lat nauczano z ambon zasady absolutnego posłuszeństwa wobec
sprawowanej akurat władzy. Mówiono wprost: „Nie można
być posłusznym Bogu, nie będąc posłusznym władzy świeckiej”. Z biblijnej zasady, iż nie można kochać Boga, nie kochając
bliźnich, wysnuwano taki oto wniosek, iż posłuszeństwo Bogu
jest równoznaczne z posłuszeństwem wobec władzy państwowej. I są konkretne świadectwa stosowania tej interpretacji. Na
przykład kazania z okresu pierwszej wojny światowej, w których nauczano, że jej wybuch to nowe zesłanie Ducha Świętego. Dzisiaj niechętnie się o tym mówi. Po drugiej wojnie światowej, w październiku 1945 roku, Kościół ewangelicki zaprosił
przedstawicieli innych Kościołów do dyskusji, podczas której
stwierdzono, że naród niemiecki sprowadził wielkie cierpienie
na wiele narodów. To było bardzo ważne wyznanie Kościoła.
A jednak do dziś nie uznano wagi tego wyznania. W Kościele
ewangelickim istnieje bowiem zasada, że to, co stanowi uznaną przez Kościół prawdę, uzyskuje swój zapis w śpiewnikach.
Na przykład w 1934 roku w pewnej małej wspólnocie uznano,
iż nie można podporządkować się obecnym władzom ziemskim, bo posłuszeństwo winniśmy jedynie najwyższemu Panu.
I to stwierdzenie znalazło się w śpiewniku. Ale o tym, że naród
niemiecki stał się przyczyną cierpienia wielu narodów, do dziś
nie przeczytamy, choć od wojny minęło już kilkadziesiąt lat.

Ktoś zapytał się kiedyś pewnego biskupa: dlaczego stuttgarckie wyznanie grzechu w dalszym ciągu nie ma rangi ogólnego
wyznania wiary? Odpowiedziano mu: „to nie należy do naszej
tradycji”. To może być trudne do pojęcia dla Polaków. Dla mnie
również takie jest, ale dowodzi, że Kościół wciąż nie dokonuje
rozrachunku z przeszłością. Dam inny przykład. W Polsce międzywojennej działał biskup ewangelicki Juliusz Bursche, Polak,
ale o niemieckich korzeniach, który walczył o polskość Kościoła
ewangelickiego (oczywiście byli też i inni, którzy walczyli o niemieckość Kościoła ewangelickiego). Za tę walkę o polskość
Kościoła ewangelickiego w Polsce został aresztowany przez
hitlerowców i trafił do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, gdzie poddany wielokrotnym torturom zmarł nie wyrzekłszy się polskości. Jak to możliwe, że Kościół katolicki w Polsce
nie jest zainteresowany tą postacią? Wszystko wskazuje na to,
że zarówno po wojnie, jak i dzisiaj nie pasował on do przyjętej reguły, że każdy Polak to katolik, a każdy luteranin to Niemiec. Kościół ewangelicki w Niemczech również nie chce wracać do tej historii. Wówczas bowiem, po aresztowaniu biskupa,
jego rodzina zwróciła się o pomoc w jego uwolnieniu do władz
kościelnych w Berlinie. Odpowiedziano jej: „nie zasłużył na pomoc, ponieważ walczył z niemieckością”. Historia ta osobiście
mnie poruszyła i kilka tygodni temu napisałem do władz kościelnych list w tej sprawie z pytaniem, czy kiedykolwiek przeprosił on rodzinę, czy przyznał, że był to wielki błąd. Uważam
bowiem, że było to morderstwo, a fakt nieudzielenia pomocy
przez Kościół był współudziałem w tym morderstwie, i dlatego
chciałbym wiedzieć, czy Kościół rozliczył się z odpowiedzialnymi za tę tragiczną w skutkach odmowę udzielenia pomocy.
>>J.M.: W naszej rozmowie z Adamem Szostkiewiczem wspomina on, w odniesieniu do Cerkwi prawosławnej, że nie wierzy związkowi „Kościół – państwo – ojczyzna”. Uważa nawet,
że jest to związek toksyczny...
>>E.B.: W takim razie już wiem, że to bardzo sympatyczny człowiek...
>>J.M.: Również księża katoliccy, w badanej przez nas parafii katolickiej w Krasnojarsku, ubolewali, iż wpadli w pułapkę
Kościoła etnicznego, a przecież etniczność Kościoła to herezja. Czy zgadza się Pan z tym?
>>E.B.: Podpisuję się pod tym obydwoma rękami. Jeżeli istnieje biblijny Bóg, to miłuje wszystkie narody. A jeśli ktoś mówi:
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zniknij, bo słońca dla mnie nie starcza, nie starcza dla mnie miłości, kiedy ty stoisz obok – jest posłańcem diabła.
>>B.J.: Mówi Pan o tym, że jedną z istotnych przyczyn hitleryzmu było nauczanie przez Kościół zasady bezwzględnego
posłuszeństwa wobec władzy. Jaki jest dzisiejszy stosunek
Kościoła do tej kwestii?
>>E.B.: Dzisiaj na ogół się już tej reguły nie naucza, ale nie mówi
się też, że kiedyś była ona powszechnie uważana za niepodważalną. Nie przyznaje się, iż wierność tej regule wyrządziła wiele zła, a ona sama jest herezją. Istnieje taki typ mentalności –
znajdziemy ją we wszystkich systemach – obojętnie, czy jest to
Kościół katolicki, czy wielka Rosja: mentalność wyparcia. W Rosji na przykład Stalin był wręcz bogiem. Później wszystko się
odwróciło i wszyscy starali się o nim zapomnieć, choć nadal
wielu było przekonanych, że w łagrach nie siedziało się „za niewinność”. I dwadzieścia lat, albo i więcej, musiało upłynąć, nim
zmienili zdanie. W Niemczech jest podobna sytuacja: wszyscy
przyznają, że system hitlerowski był okropny, ale trzeba było
czekać ponad pięćdziesiąt lat, by dezerterzy z armii hitlerowskiej doczekali się rehabilitacji. I nie obyło się bez gorących
sporów w tej kwestii. Jedni bowiem woleli w ogóle nie przypominać tego, że kiedyś było tak źle. Inni twierdzili z kolei, iż rehabilitacja dezerterów podważy zasadę posłuszeństwa w wojsku
w czasie obecnym. A takiego posłuszeństwa potrzebujemy,
choćby po to, by wysłać swoich żołnierzy do Afganistanu. Gdyby każdy żołnierz mógł powiedzieć: „ja nie chcę”, nie moglibyśmy rządzić światem w sposób, w jaki to sobie wyobrażamy.
Takie są te mechanizmy, uniwersalne zresztą. Ja walczę o to, by
Kościół głośno i wprost przyznał nie tylko, że były to złe, barbarzyńskie czasy, ale że on sam pobłądził, zszedł na złą drogę herezji. Herezji, która to całe hitlerowskie zło umożliwiła, a nawet
więcej – stworzyła podstawę do prześladowania i eksterminacji Żydów oraz innych narodów. Obecnie jest wprawdzie mnóstwo filmów – emitowanych w niemieckiej telewizji niemal
codziennie – które ukazują różne kwestie dotąd pomijane milczeniem, które pokazują, w jaki sposób ludzie przeżywali tamte katastrofalne czasy, ale zasadnicze pytania: „dlaczego? dlaczego do tego doszło? jak to było możliwe?” nadal zbyt rzadko
są przedmiotem poważnego namysłu. Uważam tak, ponieważ
nie widzę skutków takiego postawienia i przemyślenia sprawy.
Czy nauczyliśmy już nasze dzieci, że jeśli ktoś żąda od nich bez-
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względnego posłuszeństwa, to muszą się najpierw poważnie
zastanowić, czy jest to zgodne z obowiązującym prawem, religią, z nauką Kościoła? Mam co do tego wątpliwości...
>>J.M.: Wróćmy na chwilę do współczesnych problemów
Kościoła. Znalazłem pewien artykuł na portalu ekumenizm.
pl, bardzo dramatycznie zatytułowany: Czy Kościół ewangelicki umiera? Artykuł dotyczy listu do biskupa, listu, który
był podpisany m.in. przez Wima Wendersa i Juttę Lampe.
W liście wierni proszą hierarchę o „zdecydowane działania
na rzecz Kościoła”, ponieważ „Kościołowi ewangelickiemu
w Niemczech grozi powolna śmierć”, „Kościół się demontuje”, a „nabożeństwa stają się musicalami”. Chciałbym prosić o skomentowanie tej sytuacji. Co się dzieje z Kościołem
w Niemczech? Czy jest jakaś prawda w tych dramatycznych
ocenach i apelach?
>>E.B.: Rzetelnie można mówić tylko o tym, co było, proroctwa
zaś to bardzo niebezpieczna sprawa. Nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. Możliwe, że sytuacja Kościoła będzie się wciąż
i wciąż pogarszać, aż w końcu nastąpi jego śmierć. Możliwe też,
że nastąpi ożywienie religijne. Na razie pewne jest to, że Kościół w Niemczech, podobnie zresztą jak w Polsce, ma coraz
mniej członków. Jest to szczególnie widoczne na terenie byłej
NRD. Tuż po wojnie ponad 90 procent społeczeństwa należało
tu do Kościoła ewangelickiego. Dzisiaj, w Saksonii – która i tak
należy do najsilniejszych landów po tym względem – poniżej
20 procent. I, co więcej, w ciągu ostatnich kilkunastu lat, od takiego bowiem czasu jestem w Saksonii i mogę to z bliska obserwować, straciliśmy kolejne 5 procent, patrząc na całą populację wschodnich landów, co faktycznie oznacza utratę jednej
czwartej wiernych.
Jest bardzo wiele przyczyn takiego stanu rzeczy. Według
mnie ten proces rozpoczął się już w XIX wieku. Są zresztą konkretne na to dowody, mianowicie pierwsze sondaże, według
których zaczęła się zmniejszać liczba uczęszczających do kościoła. W Niemczech cały tzw. Kulturkampf skończył się tym,
że biskupi i w ogóle przedstawiciele Kościoła ewangelickiego stwierdzili z ubolewaniem, że ów Kulturkampf nic nie dał,
wręcz przeciwnie, pokazał, jak luźny już jest kontakt między
Kościołem i narodem. I ta tendencja odchodzenia od Kościoła
się pogłębia, także w Polsce, z tym że Niemcy tu przodują i wyprzedzają ją o jakieś trzydzieści czy czterdzieści lat.

>>J.M.: Czy to jednoznacznie negatywny proces? Czy to źle,
że jest mało ludzi na nabożeństwach?
>>E.B.: Takich pytań staram się nie stawiać. Ale myślę, że może to
być wielka szansa dla Kościoła, wszystko zależy od tego, co się
z tego wyłoni. Jeśli na skutek tego procesu Kościół miałby dojść
do przekonania, że jest tylko słabą i ułomną ludzką instytucją –
to tym lepiej. Kiedyś Kościół był potężny, obdarzony nieograniczoną niemal władzą, często zresztą nadużywaną. Był bez mała
państwem w państwie. Jeśli dziś Kościół zobaczy szansę dla siebie w tym, że właśnie jest pozbawiony ziemskiej władzy i potęgi, to może przynieść to pozytywne skutki. Bo bliskie związki
z władzą zawsze, niestety, zawierają elementy kompromitujące. A niekiedy związki te są tak silne, że Kościół zapomina wręcz
o swoich właściwych zadaniach. Podam konkretny przykład:
w Pradze w 1918 roku obalono kolumnę z figurą Matki Boskiej.
Matka Boska, jak wiadomo, nie była Austriaczką, ale Czesi zniszczyli ten pomnik jako symbol represji austriackich wobec swego narodu. O ile wiem, w Warszawie stało około osiemdziesięciu cerkwi prawosławnych. Większość z nich zniszczono, jako
że kojarzyły się z zaborem rosyjskim. Jeśli więc dochodzi do takiej sytuacji, że krzyż staje się symbolem obcego państwa i jego
brutalności, to krzyż ten już zostaje zdradzony przez tych, którzy używają go do takich niecnych celów.
>>B.J.: Ale czy nie jest tak, że znaczna liczba wiernych w dawnych czasach wynikała właśnie stąd, że Kościół był złączony
silnymi więzami z władzą świecką? A gdy te związki uległy
rozluźnieniu, ludzie przestali czuć przymus uczestniczenia
w praktykach religijnych, co spowodowało, że w kościołach
zaczęło ich szybko ubywać. Ludzie nie czuli przymusu, nie
czuli społecznej presji, a przez to nie bali już się społecznego wykluczenia czy wręcz prawnych konsekwencji, jakie niegdyś mogły ich dotknąć. Czy to nie jedna z podstawowych
przyczyn spadku liczby wiernych? A może w grę wchodzą
jeszcze jakieś inne ważkie przyczyny? Jeśli w Saksonii 20
procent ludzi uczęszcza do kościoła, a i w Polsce niebawem
może być podobnie, to co to właściwie oznacza? Że te pozostałe 80 procent nie potrzebuje religii, nie potrzebuje Boga,
bo można sobie bez nich dobrze i szczęśliwie żyć? Czy może
jest to świadectwem tego raczej, że Kościół lub Kościoły
działające na danym terenie nie potrafią do tych 80 procent
dotrzeć, zaspokoić ich duchowych potrzeb?

>>E.B.: Wielkie czasy Kościoła to te, w których był on w opozycji wobec świeckiej władzy, a równocześnie dawał ludziom
coś nowego. W pierwszych stuleciach chrześcijaństwa wniosło
ono do kultury kilka nowych i niezwykle ważnych elementów:
przede wszystkim poszanowanie każdego człowieka, nawet
wroga, niewolnika, nawet starego i chorego człowieka, w końcu nawet zmarłego. W Cesarstwie Rzymskim liczył się przede
wszystkim cesarz, generał i żołnierz, reszta to byli ludzie drugiej kategorii. Nadeszło chrześcijaństwo i zaczęło głosić: każdy jest wybrany i umiłowany przez Boga – czy mężczyzna, czy
kobieta, wolny czy niewolnik, zamożny czy ubogi. To był ów
nowy element. Nowy był też wątek braterstwa między wszystkimi ludźmi. Wówczas panowała przecież zasada: najlepszy
wśród najlepszych panuje nad wszystkimi, czyli zasada, którą
do dziś znajdujemy w kapitalizmie. Reformacja z kolei dodawała kolejną nową ideę: każdy jest umiłowany przez Boga i nie ma
żadnych instytucji czy pojedynczych ludzi, którzy byliby niezbędni jako pośrednicy między Nim a jego ludem. Każdy ma
bezpośredni dostęp do Boga, co oznacza, że nie jest potrzebna hierarchia kościelna. Reformacja nauczała również, iż nie
można kupić szczęścia, co oczywiście oznaczało całkowite odrzucenie handlu odpustami. Głosiła także konieczność opieki
nad chorymi i słabymi, ale nie w postaci okazjonalnej jałmużny, lecz w formie powszechnego obowiązku społecznego. Za
taki obowiązek uważała również umożliwienie kształcenia, nie
tylko religijnego, ale i świeckiego. Z tej racji miano pierwszego nauczyciela wszystkich narodów przylgnęło do Melanchtona, bliskiego współpracownika Lutra. To on właśnie był autorem pierwszych podręczników szkolnych i podręczników dla
nauczycieli, pierwszym – jak to się nieraz określa – ministrem
oświaty. To są te nowe elementy, które faktycznie przyniosły coś dobrego ludziom. A jeśli mamy takie okresy, iż Kościół
ogranicza się do stwierdzenia, że mamy służyć rządzącym tym
światem, to jest to w istocie zdrada ludzi. Kościół dziś powinien
nauczać, że centra handlowe to nie katedry, bo to nie miejsca
zbawienia, lecz rozrywki, że sens życia nie może polegać tylko
na zarabianiu, kupowaniu i powiększaniu zysków. W uświadamianiu tego ludziom widzę obecne powołanie i równocześnie
szansę dla Kościoła.
>>J.M.: A czy sądzi Pan, że Kościół naucza dziś o tym w głęboki duchowy sposób, czy raczej straszy, prosto i po manichej-
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sku etykietując: konsumpcja jest zła, to cywilizacja śmierci,
dla której jedyną alternatywą jest instytucja Kościoła...
>>E.B.: Różnie z tym bywa. Biskupi, także w Polsce, nie mówią
jednym głosem. Ważne jest jednak nieustanne podkreślanie,
że konsumpcja nie jest w stanie dać nam poczucia sensu życia. Nie chodzi przecież o to, że produkcja sama w sobie to zła
czy diabelska zgoła sprawa. Ale diabelską już sprawą jest produkcja broni. A Niemcy są dziś trzecim co do wielkości eksporterem broni. I tak okazuje się, że znaczna część bogactwa naszego kraju wypływa z produkcji i sprzedaży czegoś, co może
służyć tylko do zabijania innych ludzi. I to jest diabelstwo. To,
że dziewczyna maluje się raz na czerwono, raz na zielono dla
swojego chłopca lub męża – w tym nic złego nie widzę. Chyba że przez to zaniedbuje swoje dziecko. Widzimy tu zasadniczą różnicę. Ja też lubię dobrze zjeść, ale przy okazji staram się
nie zapominać, że połowa świata jest niedożywiona lub głoduje, nie mając dostępu ani do odpowiedniej odzieży, ani nawet
wody pitnej. Takie wyparcie byłoby już złe.
>>J.M.: Czy zatem, w ekonomicznym kontekście, Kościołowi
w Niemczech jest blisko do lewicy? Bo w Polsce bardzo daleko... Związek lewicy i Kościoła jest, ze względów historycznych, trudny nawet do wyobrażenia.
>>E.B.: Trudno powiedzieć... Nie jestem ani typowym Niemcem, ani typowym człowiekiem Kościoła, co nieraz mi zresztą
zarzucano. Czy Kościół jest lewicowy? Kościół ma stać po stronie ludzi, zwłaszcza tych słabych i ubogich. Kościół ma stać po
stronie pokoju i sprawiedliwości, i tych, którzy chcą, by światem rządził Bóg, a nie międzynarodowe koncerny. Gdy w czasie
wojny Kościół katolicki współpracował z hitlerowcami, nie mówiono, że jest prawicowy czy skrajnie prawicowy – co najwyżej, że konserwatywny. A każde odchylenie od tej oficjalnej linii
uważano za lewicowe. Podam konkretny przykład. Franco kazał tysiącom jeńców wojennych budować wielki, wryty w stok
góry kościół, przy którym stanął ogromny, bodaj największy
na świecie, przeszło 150-metrowy krzyż. Kościół ten nazwano
kościołem pojednania. W rzeczywistości jest to mauzoleum,
w którym spoczywa sam Franco i jego główny generał. Dlatego
też jest to miejsce pielgrzymek „starych” i „nowych” faszystów.
Podczas wizyty papieża w Hiszpanii czyniono usilne zabiegi, by
odwiedził on to miejsce. Jednak papież Polak był na tyle mądry, żeby tam nie jechać. Wysłano wówczas do Watykanu py-
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tanie, czy rządzą tam sami skrajnie lewicowi księża. Biorąc pod
uwagę powyższy przykład, powiedziałbym, że Kościół zawsze
musi stać po stronie ludzi chcących budować świat, w którym
panuje pokój, sprawiedliwość i prawdziwe człowieczeństwo,
po stronie ludzi, którzy chcą dojść do świata bez przemocy
i kłamstwa.
>>B.J.: Chciałbym zapytać teraz o kwestię, którą zajmuje się
Pan już od lat. Czy sądzi Pan, że pojednanie polsko-niemieckie już się dokonało, czy ma się dopiero dokonać? W jaki
sposób miałoby się ono przejawiać? Chodzi mi o rzeczywiste pojednanie, nie zaś o demonstracje i spektakularne gesty
aranżowane dla potrzeb polityków i kamer telewizyjnych.
>>E.B.: Patrząc dziś na Polskę i Niemcy, można stwierdzić, że pojednanie już się dokonało. Zdaję sobie jednak sprawę, że nadal pozostaje wiele do zrobienia. Wciąż bowiem docieramy
do nowych – choć w istocie starych – białych plam. Są jeszcze
problemy „nieprzepracowane” w Niemczech, są takie i w Polsce. Mimo to uważam, że pojednanie między Polską i Niemcami może być wzorem dla świata, ale też dla samej Polski w jej
kontaktach, na przykład, z Rosją lub Litwą. Mało tego, może
być również wzorem dla Japończyków w sprawie ich pojednania z innymi narodami Azji, takimi jak Chińczycy czy Koreańczycy, ale też ze Stanami Zjednoczonymi. Korea wciąż czeka na
wyraźny gest pojednania ze strony Japonii. Japończycy z kolei
czekają na taki gest ze strony USA – chodzi tu zwłaszcza o fakt
użycia broni atomowej. Pojednanie jest procesem, nieustannym zadaniem narodów.
>>B.J.: O jakich „białych plamach”, o jakich punktach zapalnych w relacjach polsko-niemieckich możemy dziś jeszcze
mówić?
>>E.B.: W samych naszych relacjach nie widzę takich istotnych
punktów zapalnych, choć zarówno Niemcy, jak i Polska mają
je we własnej historii. Jeśli chodzi o Niemcy, wciąż do krytycznego przemyślenia pozostaje sprawa kolonii i dziesiątków tysięcy ofiar niemieckiego kolonializmu – ludności czarnoskórej,
ale też zabitych przez wojska niemieckie Chińczyków. Istnieje nawet wola polityczna wyrażenia skruchy za te wydarzenia,
jednak spełnienie takiego aktu rodzi obawy o domaganie się
przez pokrzywdzone narody odszkodowań finansowych. Pojednanie „za darmo” byłoby sprawą dużo prostszą, ale można obserwować w świecie tendencję do przesuwania kwestii

pojednania na płaszczyznę finansową. Finanse stają się wręcz
podstawowym motorem działań „pojednawczych”, co z kolei
powoduje coraz większe cofanie się w dyskusjach i sporach.
Dam konkretny przykład. W Belgii jest miejscowość, z której
żołnierze francuscy – bodaj w roku 1802 czy 1804 – skradli bardzo wartościowy obraz, który do dziś znajduje się we Francji,
w którymś z muzeów. Belgia żąda zwrotu tego obrazu. Sprawa
wciąż jest nierozstrzygnięta, trwa postępowanie sądowe. Spór
trwa już ponad dwieście lat. Widzimy więc, że pytania o przyczyny konfliktów, o sprawiedliwość i pojednanie przesuwają
się na płaszczyznę roszczeń finansowych i zaczynają sięgać coraz to dalej w głąb historii. I nic w tym dziwnego. Nikt nie ma
prawa kraść dóbr innej kultury czy niszczyć jej zabytków w czasie wojny. Zagrabione dobra bezwzględnie muszą powrócić do
swoich właścicieli. Lecz to właśnie bardzo komplikuje sprawę
pojednania.
>>B.J.: Wciąż zatem towarzyszą nam kwestie historyczne.
W jednym z wywiadów mówił Pan o bezwzględnie rzetelnym uprawianiu historii jako koniecznym warunku pojednania. Historycy mogą rzetelnie uprawiać swoją naukę, co jednak nie chroni nas przed konfliktem pamięci – wydarzenia
historyczne pamiętane być mogą, i przekazywane w pamięci
rodzinnej, zgoła inaczej, niż naucza rzetelna historia. Dodatkowym problemem jest fakt, iż nawet profesjonalni historycy poszczególnych krajów nie są zgodni co do interpretacji
i oceny poszczególnych wydarzeń. Przykładem może tu być
kwestia przesiedleń Niemców z obecnych zachodnich terenów Polski. Dla Niemców jest to wydarzenie, za które odpowiedzialni są Polacy, a które tragicznie naznaczyło wielu niewinnych ludzi. W historiografii polskiej jest rzeczą oczywistą,
iż kwestia przesunięcia granic rozstrzygnięta została bez
udziału Polski – i na szkodę Polski ze względu na utratę kresów wschodnich – na konferencji w Teheranie. Za przesiedlenia odpowiedzialne są zatem wielkie mocarstwa – dotyczy
to również przesiedleń Polaków. Przyjmuje się też za oczywiste, że winnymi są tutaj sami Niemcy – wszak to oni rozpoczęli drugą wojnę światową, która takie przyniosła skutki.
Cóż więc mamy począć z owym konfliktem pamięci? Czy jest
on w ogóle możliwy do rozwiązania?
>>E.B.: Musimy chyba pogodzić się z tym, że nasze ludzkie możliwości rozumienia skomplikowanych kwestii pozostają ogra-

niczone i nieuchronnie naznaczone subiektywnością. Dzisiaj
właśnie dostałem książkę dotyczącą podanego tu przykładu. Przedstawiono w niej los niemieckiej rodziny, która została przymusowo wysiedlona z terenu Polski. I w tej samej książce opisana jest również historia rodziny polskiej wysiedlonej
ze Wschodu, która przybywa do tego właśnie, opuszczonego
przez Niemców domu. Jednostronna prawda może być używana do szerzenia nienawiści. Lecz zestawienie tych prawd i tych
losów, pokazanie, że ani jedna, ani druga rodzina losu przesiedleńców sobie nie wybrała, ale że są ofiarami tragicznego
rozwoju wydarzeń, może służyć wzajemnemu zrozumieniu.
Nasza ziemska rzeczywistość jest niestety bardzo skomplikowana: polski żołnierz, obojętnie czy w podziemiu, czy w armii
radzieckiej, przyczynił się – i w tym jest szaleństwo – do klęski Niemiec i do zwycięstwa Stalina, który mocą swojej nieograniczonej łaski zdecydował, żeby przesunąć Polskę na mapie o ponad sto kilometrów na zachód. Tego żołnierz polski na
pewno nie chciał. On i jego rodzina cierpieli z powodu tej stalinowskiej decyzji. Cierpieli oni podobnie jak rodzina niemiecka
z tej samej racji.
>>B.J.: W jednym z wywiadów powiedział Pan – tak nawet ów
wywiad zatytułowano – „winy w sobie nie noszę”. Jak to więc
jest: z jednej strony ma Pan poczucie przynależności do tej
całości historycznej i kulturowej, jaką są Niemcy. Nie tylko
poczucie przynależności, ale i zapewne dumy z przebogatej
tradycji kulturowej, z Goethego, Schillera, Kanta czy Novalisa i innych wielkich duchów, których naród niemiecki wydał.
Czy można, będąc Niemcem, czuć jedność duchową z tymi
geniuszami, a równocześnie nie brać na siebie ciężaru winy
i odpowiedzialności za zbrodnie i ludobójstwo przez członków tego narodu popełnione? Czy nie jest tak, że spadek
dziedziczy się zawsze w całości, a zatem, w tym przypadku,
wraz z winą?
>>E.B.: Ja nie byłem żołnierzem ani w Polsce, ani w Rosji, ani nigdzie indziej. Wina osobista na mnie nie ciąży. Choć spoczywa na mnie odpowiedzialność za to, co się stało. I zgadzam się
z tym, że kiedy się przyznaję do Goethego, muszę się też przyznać do Hitlera. To jest bardzo bolesne. Nie mogę się jednak
od tego związku uchylić, przyznając się jedynie do tej lepszej
części narodowej spuścizny. Bo to znowuż oznaczałoby nadużywanie historii czy wręcz jej fałszowanie, co prowadzić by
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mogło do nowych niesprawiedliwości, może nawet do nowej
wojny. Poczucie winy jest bardzo ważne, to uczucie typowo
ludzkie, odróżniające nas od zwierząt. Przyznanie się do winy
otwiera nowe możliwości dialogu i przebaczenia. Z poczuciem
winy wiąże się też wdzięczność wobec tych, którzy nas od tego
poczucia uwalniają. Po wojnie w NRD oczekiwano wdzięczności wobec Armii Czerwonej za wyzwolenie od faszystów.
Podobnie było w Polsce. Nie chodziło jedynie o wdzięczność
– mieliśmy chwalić i naśladować Związek Radziecki. Z wdzięczności chwalić także wtedy, gdy jego wojska wkraczały do Czechosłowacji czy Afganistanu. W tej chwili kwestia poczucia
winy mocno ciąży na stosunkach między Niemcami a Izraelem.
Izrael mówi: wyście zabili naszych przodków, jesteście winni
strasznego ludobójstwa, więc teraz musicie – jako zadośćuczynienie – pomagać nam w każdej sprawie. I nie pytać o to, czy
jest ona słuszna, czy nie. Nie zgadzam się z takim rozumowaniem. Nawet jeśli ktoś ochronił mnie przed mordem, mam prawo i obowiązek odmówić mu pomocy, jeśliby zażądał, bym stał
się współpracownikiem w innym morderstwie. W Polsce też są
ludzie, dla których Niemcy są winni i takimi pozostaną przez
najbliższe tysiąc lat, choć zbrodnie popełniali dziadkowie i pradziadkowie dzisiejszych Niemców. Minęło przecież już wiele
lat...
>>B.J.: Czy jednak nie wydaję się Panu, że zbrodnie popełnione przez hitlerowców – planowa i systematyczna zagłada Żydów i próby całkowitego unicestwienia innych narodów, w tym Polaków – były wyjątkowe i z tego względu,
by tak rzec, nie ulegają przedawnieniu? Jean Améry, wcześniej Hans Meyer, niemiecki Żyd, który przeszedł gehennę trzech obozów koncentracyjnych, w swej książce Poza
winą i karą mówi wprost: Niemcy pozostaną winni do końca świata. To jest głos ofiary. Czy mamy prawo – my, którzy
nie doświadczyliśmy tego piekła – rozgrzeszać siebie i innych, przebaczać swoim przodkom, kiedy ofiary, te nieliczne, które przeżyły, tego nie czynią?
>>E.B.: Zbrodnie te były i nie były wyjątkowe. W tym sensie nie
były, że ludobójstwa to nie nowość w tym świecie. Wyjątkowe,
bo po raz pierwszy w historii świata ludobójstwo było zorganizowane w fabrykach, jak w wielkim koncernie. Było on wybitnie nieludzkie, bo wszystko, nawet zwłoki, były wykorzystywane. Ciągle nie daje mi spokoju pytanie, jak mogło dojść do
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zbrodni o tej skali. Widocznie ani rzekomo wyższa kultura, ani
chrześcijańska religia nie mogą uchronić ludzi i narodów od
wielkiego barbarzyństwa. Niemniej zajmuje mnie też inne pytanie: dlaczego po tej wielkiej katastrofie ludzie nie oprzytomnieli, dlaczego nie ustały wojny, dlaczego wciąż na świecie spotykamy głód i nienawiść?
Czy Niemcy pozostaną winni do końca świata – tego nie
wiem, bo nie wiem, kiedy będzie koniec świata, nie mam też
pojęcia, jak będzie wyglądał. Wiem jednak, że Żydów prześladowano i zabijano przez prawie 2000 lat za to, że zamordowali Jezusa. Kościół nauczał, że Żydzi odrzucili Boga, dlatego też
Bóg ich odrzucił. Dlatego są wrogami tak Boga, jak i ludzkości;
z tej racji mamy prawo, nawet obowiązek, tępić tych odszczepieńców. Propaganda hitlerowska także głosiła, że to Żydzi są
winni wszelkiego nieszczęścia na świecie.
Ale ja uważam, że ani Anne Frank, ani Edith Stein nie byli
winni śmierci Jezusa. Ja też nie jestem winien ich śmierci, choć
i ja, i wielu moich rodaków cierpi w dalszym ciągu pod ciężarem ogromu moralnej odpowiedzialności, naszej wspólnej niemieckiej odpowiedzialności.
Jeżeli poruszamy te kwestie, związane przecież ze sprawą
pojednania, trzeba też mówić o problemie odszkodowań. To,
według mnie, wielki wstyd, że ofiary musiały walczyć przez kilkadziesiąt nieraz lat o odszkodowanie. Wstyd tym większy, że
wiem, iż byłym SS-mannom i gestapowcom po wojnie każdego miesiąca płacono renty znacznie wyższe niż odszkodowania, które Polak albo Holender dostawał w końcu za kilka lat
ciężkiej pracy przymusowej. Wstyd mi, gdy widzę, ile miliardów nasz parlament wydaje lekką ręka na tak zwany kryzys
bankowy, zapominając równocześnie o tamtych sprawach.
Ale nawet jeżeli odszkodowania byłyby dużo wyższe i znacznie wcześniej wypłacone, pozostanie poważne pytanie, czy dokonaliśmy zmiany mentalności i sposobu patrzenia w kwestii
społecznej i indywidualnej odpowiedzialności za to, co się stało, i za to, co się wciąż dzieje w naszym kraju i w świecie.
>>B.J.: Czy nie martwi Pana w tym kontekście problem niepamięci, zwłaszcza wśród młodego pokolenia Niemców?
W sondażu przeprowadzonym dla „Sterna” wyniki były przerażające: 65% młodych Niemców nie dostrzega odpowiedzialności Niemiec za wybuch drugiej wojny światowej, 21%
nazwa „Auschwitz” z niczym się nie kojarzy... Czy jest moż-

liwe prawdziwe pojednanie bez wiedzy o przeszłości? Jeśli
przyszłe pokolenia tej wiedzy nie będą posiadały, to nawet
nie będą wiedzieć, po co i w imię czego mają się jednać...
>>E.B.: To oczywiście przykre. Ale połowa nie wie też na przykład, skąd się wzięła Wielkanoc czy Boże Narodzenie, a jeszcze
więcej nie wie, skąd pochodzi masło i mleko – myślą, że z lodówki...
Dobrze oczywiście mieć wiedzę. Ale ważniejsze jest starać się
o pojednanie. Gdzie jest pojednanie, tam pojawia się rozmowa,
a ta znowuż budzi zainteresowanie przeszłością. Przesądów i fałszywego spojrzenia na historię nie można szybko zlikwidować.

To proces, który może trwać nawet kilkadziesiąt lat. Do dziś są
w Niemczech ludzie, którzy twierdzą, że czarnoskórym w koloniach było dobrze, bo mieli dostęp do wysoko rozwiniętej kultury niemieckiej. Dla ludobójstwa nie może być żadnego usprawiedliwienia: ani religijnego, ani narodowościowego. Nie ulega
też ono przedawnieniu. Chodzi jednak o to, byśmy dziś byli czujni i pilnie obserwowali, gdzie ono powraca lub może powrócić.
Chodzi o to, aby żaden żołnierz nie usprawiedliwiał się już więcej: „rozkaz jest rozkazem”. Trzeba powrócić do starej, lecz nieprzemijającej normy moralnej: „Nie zabijaj bliźniego swego”. I to,
by ów powrót się powiódł, jest zadaniem Kościoła.

Erich Busse – ur. w 1949 r., niemiecki pastor, przed rokiem 1989 był w komunistycznej NRD jednym z głównych animatorów Akcji Znaków Pokuty – organizacji, w której młodzi Niemcy pracą swych rąk na terenie m.in. Polski chcieli pokutować za niemieckie
zbrodnie z lat drugiej wojny światowej. Już od ponad 40 lat zaangażowany w sprawy polsko-niemieckie.
Po raz pierwszy przyjechał do Polski w 1968 r., na letni obóz Akcji na terenie Majdanka. Wspomina, że Polska go zachwyciła –
kraj i ludzie. Potem przyjeżdżał niemal co roku, chyba że uniemożliwiała mu to NRD-owska bezpieka (Stasi), która od pewnego
momentu miała go na celowniku; inwigilowano też jego rodzinę. W latach osiemdziesiątych Busse był aktywny również w NRDowskiej opozycji – nie krył, że inspirowały go do tego polskie doświadczenia. Jesienią 1989 r. jego parafia w Berlinie-Schöneweide
stała się jednym z ośrodków formującej się opozycji.
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Miasto neonów i powłok
Z drugim chambolamą klasztoru Gandan i Kościoła buddyjskiego w Mongolii Nanzaddorżem
rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki
>>Czy istnieje pytanie, jakie każdy buddysta powinien zadać
sam sobie w teraźniejszej Mongolii?

>>Mongolia stała się demokratycznym krajem. Otworzyła granice. To oznacza, że wielkie mocarstwa, takie jak Chiny i Stany
Zjednoczone, penetrują nasze ziemie w poszukiwaniu złóż. Ich
żądze napawają buddystów troską. Buddyzm bowiem, jak wiecie, nie jest zainteresowany rozwojem materialnym, nie stawia
go w każdym razie na pierwszym miejscu, przed wewnętrznym
rozwojem duchowym. Dlatego gospodarczy boom Mongolii
martwi nas. Eksploracja i wydobycie złóż nie jest tu możliwe
bez dewastacji środowiska naturalnego. Kręgi rządowe mówią
ciągle o wzroście ekonomicznym, on jednak opiera się właśnie na wydobyciu. Na dewastacji natury, która była bazą dla
rozwoju duchowości Mongołów. Nie jesteśmy jednak w stanie wpłynąć na kierunek tych zmian, zapoczątkowanych 20 lat
temu. Jesteśmy zależni od zewnętrznych graczy, od potężnych
inwestorów. Pierwsze pytanie, jakie powinien sobie zadać buddysta, związane jest więc z górnictwem. Kolejne – z dynamiką
religijną. Komunizm runął u nas dopiero w 1990 roku.
Wraz z jego upadkiem spłynęły do Mongolii rozmaite nurty religijne – głównie z Korei i USA. Rozmaici nauczyciele, guru
sekt, misjonarze przyjechali nawracać, nieść słowo ludziom,
którzy w większości zapomnieli o buddyzmie w czasie, kiedy
położył na nas ręce Związek Radziecki. Mało kto potrafi zrozu-

mieć nauki buddyjskie, ludzie chłoną więc inne nauki. To nas
frustruje. Buddyzm był religią narodową Mongołów. Tak już nie
jest. Nie wiemy, co stanie się z nami dalej. Być może wzrośniemy znów na tej ziemi. Możliwe jednak, że upadniemy, skurczymy się jeszcze bardziej. Rząd mongolski nie interesuje się sytuacją religijną, nie obserwuje trendów, nie prognozuje zmian,
nie wspiera nas. Ułan Bator zalewa chrześcijaństwo. Muszę
wam o tym powiedzieć, nie potrafię ominąć tego bolesnego
tematu. Chrześcijanie zmieniają naszą historię. Próbują stworzyć nową Mongolię. Reinterpretować naszą przeszłość, starając się na przykład powiązać Tajną historię Mongołów z ideami
chrześcijańskimi. Takich przypadków jest znacznie więcej. One
świadczą o tym, że buddyjska przeszłość nie jest przez nich respektowana, historia naszej duchowości jest lepiona, formowana w dowolny sposób – zgodnie z potrzebami danej konfesji.
Komuniści okrutnie nas doświadczyli, tak samo jak dziesiątkowali Kościoły i wspólnoty religijne w innych krajach. Nim przyszli tu Rosjanie, buddyjski był cały naród. Teraz możemy mówić
o pięćdziesięciu procentach, ale to bardzo optymistyczne szacunki. Być może więc tracimy naszą narodową religię. Chrześcijanie są bardzo nowocześni, korzystają z mass mediów, tworzą
własne stacje radiowe, telewizję. Są w tym prawdziwymi profesjonalistami.
>>Wy jednak również macie własne radio...
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>>Tak, jedną stację. Ale widzicie, udało mi się odwiedzić Polskę,
jeździłem po małych miejscowościach. W każdym miasteczku
widziałem katolicki kościół. Rozumiem, że komunizm nie był
u was tak okrutny. Nie da się go porównać z represjami mongolskimi, w wyniku których zrównano z ziemią każdą świątynię i wymordowano mnichów. Nasz rząd – w przeciwieństwie
do polskiego – nie rozumie, że religijność jest spuścizną historyczną narodu, że to skarb, który należy chronić. Bez niego
utracimy tożsamość jako wspólnota. To oczywiste sprawy, ale
w Mongolii o nich zapomniano.
>>Czy da się nakreślić granicę pomiędzy Mongolią miejską
i stepami? Czy da się ją rozróżnić: na przykład na buddyzm
w Ułan Bator i szamanizm poza nim?
>>Taki podział się nie sprawdza. Jeżeli przyjrzycie się uważnie
życiu Mongolii, zrozumiecie, że znacznie bardziej religijna jest
ludność wiejska. A to oznacza, że również buddyzm żywszy
jest poza Ułan Bator. Nomadyzm wpisany jest w naszą tradycję,
wtłoczony w naszą krew. Nikt z nas nie jest człowiekiem miasta. Dlatego rozwój buddyzmu w Mongolii zależy również od
tego, na ile zdołamy zachować ideę koczownictwa. W mieście
jest inaczej. Tutaj wszystko dzieje się bardzo szybko i bezkompromisowo, religie z sobą współzawodniczą, jest ciasno, przestrzeń tętni od bodźców. Nowe ruchy rozumieją, że ten węzeł
jest dla nich szansą – z 2,7 miliona Mongołów półtora miliona
mieszka właśnie w Ułan Bator. To dla nas bardzo niebezpieczna
tendencja, ona w rzeczywisty sposób zmieniła mapę duchową
kraju.
>>Jaką pozycję zajmuje obecnie rząd mongolski w stosunku
do buddyzmu? Zachowuje neutralność?
>>Są szanse na zmiany, wierzymy, że rząd dostrzega potrzebę
budowania narodowej świadomości historycznej, której kluczowym elementem jest buddyzm. Tak jak w Polsce. Czy to
prawda, że w waszych szkołach księża mogą uczyć podstaw
katolickiej wiary?
>>Zarówno w szkole podstawowej, jak i na kolejnych etapach
kształcenia. Sporo się ostatnio na ten temat dyskutuje...
>>Nam zabrania tego konstytucja. Chrześcijanie jednak omijają prawo, wchodzą do mongolskich przedszkoli i szkół. Rząd
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na to nie reaguje. Czekamy ciągle na uregulowanie tej sytuacji.
My czekamy, importowani misjonarze robią zaś swoje. Buddyzm skrył się we wnętrzach świątyń, tylko tu możemy nauczać, modlić się, kontaktować z ludźmi. Wybaczcie, że mówię
ciągle o sprawach instytucjonalnych, o polityce, nie zaś o człowieku, o jego duchowości, od czego buddysta powinien zacząć swą mowę. Bardzo mi z tego powodu przykro. Jeśli jednak piszecie książkę o religii, jeśli rozmawiacie o wierze, to chcę
przede wszystkim, by świat dowiedział się, w jak trudnej sytuacji znalazła się wolna Mongolia. Jeśli wjedziesz do Ułan Bator, nie wiedząc nic o tym mieście, odniesiesz wrażenie, iż jest
to ultrachrześcijańska metropolia – potężne krzyże stoją przy
drodze już na rogatkach stolicy, w mieście rozbłyskują na każdym rogu zielonymi neonami u wrót protestanckich zborów.
Dlatego nie ma teraz czasu na dysputę o indywidualnej ścieżce rozwoju. Te rzeczy możecie odnaleźć w naukach Dalaj Lamy.
Wystarczy je uważnie studiować. Tutaj natomiast odnajdziecie
obraz tego, co nas smuci, zobaczycie świat, którego nie chcemy, z którym nie możemy się zgodzić. Ujrzycie rozdrapaną ziemię, świat żądz, których nie da się ugasić, które będą się mnożyć, żądając kolejnych dóbr, ofiar. Demokracja ma w Mongolii
bazować na humanizmie, prawach człowieka. To rzecz ważna.
Jednakże prawa człowieka rozumie się tu w sposób następujący: mam prawo wziąć wszystko, czego mi potrzeba. Żądze
mogą nam służyć, mogą być jednak również złe. Jeśli nie zapanujemy nad nimi, poniesiemy wszyscy klęskę. Oglądam telewizję, nie mogę się ciągle pogodzić z samozadowoleniem
gwiazd, prezentujących swe potężne garderoby. Kiedy kamera zagląda do ich wnętrz, zdaje nam się, że zanurzyliśmy się
wśród półek odzieżowego supermarketu. Mamy tylko jedno ciało, a przyoblekamy je w tyle powłok. Pożądanie to niewyczerpane źródło, ono się nie kończy, taka jest nasza natura.
Problem w tym, że zasoby ziemi się skończą. Dlatego musimy
wszyscy uświadomić sobie naturę naszego pożądania, zacząć
o niej dyskutować na poziomie planetarnym. Dyskutować poważnie. Demokracja jest bardzo ważna, ale nie możemy na niej
poprzestać, ona nie rozwiąże wszystkich problemów. Takie jest
stanowisko mongolskiego Kościoła buddyjskiego.

Buddyzm w perspektywie człowieka zachodu
Krzysztof Mroziewicz

Buddyzm zajmuje się człowiekiem poza Bogiem i światem. Trochę jednak liczy się z nimi. Przejęty jest cierpiącymi ludźmi. Ich
śmiertelnością, medytacjami i wiedzą.
Według Doktryny (Prawo, Prawda), czyli jednego z trzech filarów buddyzmu, o którym będziemy dalej pisać małą literą,
wszystko kończy się śmiercią i zaczyna odrodzeniem. Koło życia toczy się jak w hinduizmie. Olśnienia doznał Budda1 przed
Chrystusem i Mahometem.
Trwała esencja to dusza, poniewierana, sprowadzana do postaci amalgamatu z ciała, świadomości, percepcji, woli i zmysłów. Duszy nie poświęca się w buddyzmie zbyt wiele miejsca.
Budda osobiście w nią nie wierzył, choć bez duszy trudno sobie wyobrazić metempsychozę, czyli wędrówkę dusz, o czym
niżej. Gdyby nie było wędrówki – a nie byłoby, gdyby nie było
duszy, nie byłoby też celu buddyzmu, czyli nirwany, to znaczy
stanu trwałego zawieszenia między życiem i śmiercią.
Pragnienie prowadzi do narodzin. Oczyszczanie umysłu z pożądania to jedna z potrzeb i konieczności. Odrzucenie świata umożliwia wyzwolenie od cierpień. Po odrzuceniu
wszystkiego powstają warunki do medytacji.
Klasztor jest skarbnicą myśli buddyjskiej. Bez klasztoru nie
ma buddyzmu. Klasztor zarówno męski, jak i kobiecy chroni doktrynę. Poparcie króla lub rządu jest warunkiem prze-
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1
Budda, a właściwie w sanskryckim – buddha – oświecony, ten, który
doznał iluminacji. Postać historyczna. Wedle wierzeń jego wyznawców
wcielenie Najwyższego, który zstąpił na początku ery Kaliyugi, aby „nauczać
zasad łagodności (ahimsa) i położyć kres ofiarom zwierzęcym”. Kaliyuga to
z kolei „wiek kłótni i hipokryzji, który charakteryzuje się postępującym zanikiem religii i pogonią za materialnym komfortem”, czyli nasza epoka, dlatego
buddyzm jest dziś tak popularny na Zachodzie. Objaśnienia terminów buddha, avatara („wcielenie ziemskie”), ahimsa („bezgwałt”) i Kaliyuga wziąłem
z publikacji entuzjastów hinduizmu Czym są Wedy Satsvarupy Dasa Gosvamiego, wydanej pod protektoratem i przy wsparciu Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Wrocławskiej w roku 1986. Cytuję
tę publikację na dowód odżywania fascynacji Orientem co pokolenie, także
w Polsce. Lux ex Oriente!

trwania klasztorów. Zatem ktoś, kto odrzuca świat, musi polegać na jego wsparciu. Odrzucając politykę, czyli sztukę walki
o zdobycie, utrzymanie i przekazanie władzy, buddysta poddaje się jej działaniu. Na tym nie kończą się paradoksy logiki
buddyzmu.
Pod koniec XIX wieku 40% ludzkości (wtedy to był miliard)
wyznawało i praktykowało buddyzm, 20% – chrystianizm,
12,5% – islam. Dziś liczba wyznawców Buddy wyraźnie stopniała, lecz na Zachodzie wzrosła, bo zastępuje terapie psychologiczne. Mamy świat islamu i chrystianizmu, ale nie buddyzmu. Buddyzm może dzielić terytorium z innymi religiami.
Gautama Budda urodził się albo w VI, albo w V wieku p.n.e.
Badacze nie są pewni. Daty z Tybetu nie zgadzają się z tymi ze
Sri Lanki.
Buddyjska dharma, jak mówiliśmy, to prawo i prawda. Sangha to zakon, a Budda (nie piszemy kursywą, bo się już dawno
spolszczyło) – to nie imię, a cecha – Oświecony. Buddów może
być wielu, lecz Budda był tylko jeden.
Lotos jest symbolem doktryny. Budda to wielki lekarz, dharma to lekarstwo, a sangha – pielęgniarz. Symbolem dharmy
jest koło. Po tym, jak Budda osiągnął nirwanę, malarze malują tylko miejsce po nim. Rzeźbiarze też chętnie tworzyli obrazy z jego życia. Matka Buddy królowa Maya śniła, że wszedł do
jej łona jako Biały Słoń. Cztery ważne wydarzenia w jego życiu
poprzedzone były trzęsieniami ziemi: narodziny, iluminacja,
pierwsze kazanie oraz śmierć. Poruszony odkryciem starości,
chorób i śmierci porzucił luksus i wyszedł w nocy główną bramą pałacu, żeby poznać obszary zamknięte przed nim wcześniej. Olśnienia doznał pod drzewem figowym Bodhi albo Bo2,
drzewem iluminacji. Pierwsze kazanie wygłosił w parku jeleni
w Benaresie.
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2
Znana aktorka i modelka „Playboya” z lat sześćdziesiątych miała tak na
imię: Bo Derek.
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Koło o bardzo wielu szprychach, jeden z symboli Indii, jest
dharmą, ale i Buddą. Nirwanę osiągnął on leżąc pod drzewem.
Bogowie powiesili mu na szyi girlandy kwiatów. Drzewa zakwitły. A w trakcie kremacji stał się cud. Woda wypłynęła z ziemi
i ugasiła ogień.
Kiedy według lokalnej mitologii urodził się w Tybecie, czekały go tłumy. Na tance mamy u góry Białego Słonia. Centralną
postacią malowidła jest Maya. Buddę witają Brahma Stworzyciel i Indra – Siła, Odwaga, Potęga, bóg wojny. Mały siedzi na
kwiecie lotosu. Bodhisattva, Przyszły Budda, na innym płótnie
z XIX wieku z Birmy opuszcza pałac królewski i idzie na spotkanie Olśnienia. Rzuca ostatnie spojrzenie na śpiącą żonę i syna.
Jego giermek Channa czeka z koniem. Wysłannicy niebios
podtrzymują konia za kopyta, żeby nie zbudził śpiących.
Po sześciu latach ascezy nadszedł moment Iluminacji. To najczęstszy motyw malowideł. Budda siedzi pod drzewem w lesie.
Z tyłu głowy aureola przybiera kształt płomienia świecy.
Po 45 latach od Olśnienia umarł mając lat 80. Zgasł.
Nirwana to stan radosnego spokoju. „Istnieje sfera niebędąca ziemią ani wodą, ani ogniem, ani powietrzem, ani bezkresną
przestrzenią, ani sferą nieskończonej świadomości, ani nicości,
ani sferą zmysłów czy niepostrzegalności, ani z tego, ani z tamtego świata, ani słońca, ani księżyca. Zaprzeczam, że przychodzi lub odchodzi, że trwa, że jest śmiercią lub narodzinami.
Jest tylko końcem cierpienia” – mówił Budda. Ciekawe, czy fizjologicznie możliwy jest stan olśnienia takiego, jakiego doznał Gautama. Bo że olśnienia się zdarzają i trwają, to pewne.
Stąd wielu nawiedzonych. Czasami prawdziwie. Artyści przedstawiają stan iluminacji jako medytację na łożu śmierci. Najbardziej reprezentatywnym dziełem na ten temat są malowidła
w jaskiniach Ajanty. Najczęściej jednak jako podkładu używa
się płótna. Malowidło na płótnie nazywa się tanka.
Olśnienie poprzedzone było przez medytację. Ściana medytacji w klasztorach lankijskich przedstawia kościotrupa.
W Azji Środkowej malowidła pokazują mnichów medytujących
z czaszkami, niczym Hamlet. W Bhutanie tańczy się w uśmiechniętych maskach śmierci danse macabre, w którym Śmierć i Pożądanie wyobrażane są jako dwie strony medalu.
W buddyzmie mamy piekło, przynajmniej na obrazach. Wiodą do niego pasja, nienawiść i złudzenie. Piekło może być gorące i zimne. Alternatywą jest nirwana. Wszystkim rządzi śmierć.

24

Budda jako dusza miał 24 poprzedników. Ponieważ jest
wcieleniem Boga, przeto poprzednicy to awatary, inne wcielenia bogów.
W każdej świątyni klasztornej znajduje się spisany kanon.
Bez biblioteki nie ma nauczania doktryny i pozyskiwania nowych wiernych. Widziałem w Dharamsali kanon. Na półkach
poowijane „harmonie” między dwiema deszczułkami – wymagałyby ciężarówek, aby je przewieźć. W świątyni w Mandalay
wyryto kanon na 729 marmurowych, wysokich na mnicha tablicach. Do klasztoru przyjmuje się ośmiolatków. Święcenia
otrzymują mając 20 lat. Buddyści wierzą, że droga do zbawienia prowadzi przez klasztor. Moralność jest fundamentem buddyjskiej duchowości. Sprawy codzienne rozwiązuje się zgodnie
z jej nakazami. Można przyjmować datki. A nawet należy. Datkiem jest jadło, pieniądz, a nawet klasztor lub miejsce na klasztor. Wędrujący mnich je tylko to, co użebrze.
Spowiedź w klasztorze buddyjskim jest obowiązkowa i odbywa się co dwa tygodnie. Osiem (arytmetyka wedyjska!) lub
trzynaście rzeczy, tam gdzie zimno, może mieć mnich, któremu
niczego nie wolno posiadać. Ale może mieć buty, szmatę do
siadania, dwa ręczniki, szatę, kij, miseczkę i filtr, żeby nie wypić
żyjątek. W starożytności miał także brzytwę, igłę z nitką i pas.
Dziś mnisi mają chyba nawet telefony komórkowe, bo sadhu
mają na pewno. Mnich realizuje podstawowe zadanie: uczyć.
Kiedy osiągnie nirwanę, kto będzie głosił doktrynę?
Budda należał do plemienia Sakya i klanu Gautama. Imię
nosił Siddartha (Dochodzący do Celu), Sakyamuni (Mędrzec
z Plemienia Sakya). Jego wyznawcy mówili Bhagat – Bóg, Błogosławiony. Sam o sobie powiadał Tathagata (Ten, Który Doszedł do Prawdy Drogą Poprzedników). Nirwanę osiągnął albo
w 543 przed Chrystusem, i tak się wierzy w Laosie, Sri Lance,
Tajlandii, Kambodży i Birmie, albo w 368 p.n.e. „Długa tradycja” wiąże się z pierwszą datą, druga (Indie i Zachód) to „krótka tradycja”. Przyszedł na świat w Kapilavastu, dziś Uttar Pradeś
przy granicy z Nepalem. (Przewodniki turystyczne mówią, że
w Lumbini, w Nepalu). Miał 16 lat, kiedy go ożeniono z Yośadharą, która urodziła syna Rahula. Za młodu założył sobie, że
osiągnie nieśmiertelność. Była ona koncepcją modną wśród
jego rówieśników, którzy żyli w świecie baśni. Ale którejś nocy
wyrwał się z pałacu i zobaczył prawdziwe życie na podzamczu.
Dojrzał śmierć, starość i cierpienie. Porzucił tedy swój baśniowy

świat na zawsze. Nocą po kryjomu opuścił Kapilavastu i powędrował na południe do królestwa Magady (dziś południowy Bihar), gdzie król Bimbisara uczył się jogi. Przyszły Budda zaczął
pobierać nauki u dwu mistrzów, ale nie osiągał ku swemu niezadowoleniu owej wymyślnej „nieśmiertelności”, porzucił więc
jogę i poświęcił całą swoją fizyczność i psychikę ascezie. Po sześciu latach ascezy w Uruvili wyglądał tak jak na rzeźbie z II w.
n.e. – kości, żyły, oczodoły. Pod koniec szóstego roku wyrzeczeń uznał ascezę za absurd i postanowił pójść dalej Drogą Pośrednią. Asceza w jego przypadku polegała na siedzeniu w pozycji stałej, odmawianiu sobie pożywienia i powstrzymywaniu
oddechu. Groziło to śmiercią, czyli sprowadzeniem na siebie
czegoś, co chciał odrzucić. Nie można zabijać się po trochu,
myśląc o nieśmiertelności. Kompani, a było ich pięciu, opuścili go wtedy, a on sam wybrał się do świętego miasta hindusów
Varanasi (Benaresu), gdzie zatrzymał się w parku jeleni i danieli. Pierwsza kąpiel po sześciu latach i pierwszy porządny posiłek przywróciły mu siły. Usiadł pod drzewem figowym i zaczął
medytacje.
O technikach medytacyjnych wiemy tyle, ile przekaże nam
nauczyciel. Jest to zazwyczaj myślenie senne, nie wiadomo
o czym, powiązane z kontrolą oddechu. Jego mistrz kazał mu
wcześniej myśleć o sprawach niebieskich, znajdujących się
poza świadomością. Siddartha zrezygnował z tej instrukcji.
Zaczął myśleć po prostu o życiu i śmierci. Pewnej nocy doznał
olśnienia, iluminacji, najprawdopodobniej w takim sensie,
w jakim mówił o tym potem święty Augustyn. Poznał historie
wszystkich swoich poprzednich wcieleń (więc znowu słuchamy baśni), odkrył tajemnicę narodzin i śmierci wszelkich istnień. Na koniec postanowił odrzucić ignorancję i pożądanie,
które ograniczały go do tej pory do świata stawania się i prowadziły do kolejnych narodzin. Wyobraził sobie wtedy perfekcyjny Mechanizm Powstawania i Niszczenia (tu widać wpływ
śivaizmu), który rządzi cyklem pojawiania się wszelkich zjawisk psychofizycznych w życiu. Jeśli jednak chciał odrzucić
świat i Wszystko, to w jaki sposób mógł tworzyć takie umysłowe konstrukcje? Może to nie były procesy intelektualne, a tylko przebłyski idei? A może jednak były, bo Étienne Lamotte3
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BUDDHISM. Buddhist Monks and Nuns in Society and Culture, eds. H. Bechert, R.
Gombrich, Thames and Hudson, London 1984, s. 42.

pisze: „Budda przeanalizował mentalnie od każdej strony dwanaście przyczyn (nidana), czyli linków (łączy), które warunkują powstawanie i destrukcję, i w ten sposób uzyskał pewność,
że uwalnia się od wirującego koła narodzin i śmierci oraz że
przeżywa swoje ostatnie życie”. Tylko skąd Lamotte może to
wiedzieć? To zaledwie hipoteza, że tak właśnie powstała dharma, doktryna o uwolnieniu, ratunku, a nie o zbawieniu przez
jakąś pozaziemską „agencję”!4 Ale gdzie szukać tych dwunastu
linków?
Budda postanowił wtedy przedstawić w parku jeleni swoje odkrycie-kazanie, które zatytułował Obracając Koło Dharmy.
Przedstawił w nim Cztery Szlachetne Prawdy – podaję za tekstem Lamotte’a – po którym nastąpiła homilia Nie-Jaźń (anatman), Nie-Się, która deklaruje bezosobowość wszystkich fenomenów żyjących i ich egzystencji: nie ma Jaźni-Się, nic nie
należy do Jaźni-Się. Nie ma duszy.
Nauczał w krainach położonych wzdłuż Gangesu przez 45
lat. Założył zakon jako jedną pośród wielu społeczności religijnych. Pod koniec opadł z sił, wycieńczyła go dyzenteria,
odszedł. Mallowie z Upavarta Grove odprawili uroczystości
kremacyjne, wierni rozebrali pozostałości po nim i jako relikwie porozmieszczali w różnych stupach. Ten pobieżny życiorys różni się nieco od mitów rozpowszechnianych przez buddystów.
Budda nie był człowiekiem skromnym. Jako Bóg w świecie
ateizmu, który był stworzył, wydaje się osobowością skromniejszą. Kiedy po Olśnieniu szedł do Benaresu, spotkał ascetę
i tak do niego przemówił:
Nie masz mistrza dla mnie, nikt nie może się ze mną równać; w tym świecie jedynie ja jeden jestem Prawdziwie
Oświeconym. Osiągnąłem doskonałość i najwyższą Iluminację; w tym świecie pokonałem wszystkich i jestem
wszystkowiedzącym. Nic mnie nie zanieczyściło. Porzuciwszy wszystko i będąc wolnym od pożądania, jestem oddanym; doświadczywszy Iluminacji osobiście, kogo mam nazywać mistrzem? Nikt nie jest taki jak ja, nie mam nikogo
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równego sobie; ucząc samego siebie, osiągnąłem Olśnienie. Jestem prawdziwym Tathagatą, nauczycielem bogów
i ludzi, wszechwiedzącym i obdarowanym wszelkimi siłami. W tym świecie jestem Świętym w słowach bogów i ludzi, nikt mnie nie przewyższa w tych światach ze wszystkimi ich bogami, ja pokonałem Marę (Śmierć), jestem
zdobywcą, ci, którzy zdołają przezwyciężyć nieczystości
jak ja, będą zwycięzcami. Pokonałem złe rzeczy, dlatego jestem zdobywcą5.

W kazaniu z Benaresu Budda zdefiniował doktrynę w czterech prawdach:
1. Wszystko jest cierpieniem.
2. Przyczyną cierpienia jest pożądanie.
3. Istnieje nirwana, która kładzie kres cierpieniu.
4. Droga wskazana przez Buddę prowadzi do nirwany.
Tu wchodzimy w metodologię Buddy, która dzieli wszystko na drobniejsze części, zbiegając w nieskończoności do atomu, a może i głębiej, przy czym dzieje się to zarówno w świecie fizyki, jak metafizyki i „psychofizyki”. Psychofizyczna sfera
egzystencji podobnie jak sama egzystencja jest cierpieniem.
Analizując człowieka empirycznie, bezpośrednio, dostrzeżemy w nim pięć kategorii splecionych ze sobą w taki sposób, że
nazwiemy je agregatami, czyli całościami. Oto one: cielesność,
zmysłowość, percepcja, wola i świadomość.
Cielesność jest pochodną czterech elementów: ziemi, wody,
ognia i powietrza. Lub pochodną ich pochodnych. W naszej
kulturze nazwiemy je żywiołami.
Uczuciowość (zmysłowość) to sfera doznań, które mogą być
przyjemne, nieprzyjemne bądź neutralne. Są one skutkiem
kontaktów sześciu wewnętrznych organów i sześciu zewnętrznych obiektów badanych. Ich interakcji. Wewnętrzne to: oko,
ucho, nos, język, ciało, umysł. A zewnętrzne – obraz, dźwięk,
zapach, smak, kształt-struktura-tekstura-faktura, czyli to, co poznajemy dotykiem, idea.
Percepcja wiąże się z istnieniem sześciu zewnętrznych
obiektów badanych, czy raczej badalnych, więc możliwych do
zbadania. Wola z kolei to reakcja na te obiekty. Świadomość zaś
to możliwość objęcia myślą sześciu zewnętrznych obiektów.
Mamy przy tym sześć rodzajów świadomości lub dwanaście jej
podstaw czy też osiemnaście elementów. Te trzy klasyfikacje,
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które są wewnętrznie wymienne, pojawiają się w każdym źródle kanonicznym, przy czym pierwsza, agregaty, czyli całości,
jest najważniejsza.
Osiemnaście elementów według Buddy to zmysły (1–6 od
oka do umysłu), obiekty „badalne” (7–12 od wzroku do idei)
oraz sześć świadomości: wizualna, audialna, zapachowa, smakowa, dotykowa i mentalna.
Pięć agregatów wyrastających z przyczyn i warunków to
zbiór rzeczy uzależnionych, nazywanych też „formacjami”.
Obdarzone są trzema lub czterema charakterystykami rzeczy uzależnionych. Oto one: stawanie się, znikanie i trwanie
w zmianach. Każda ma własne cechy. Ich cechą wspólną jest
nietrwałość, podatność na cierpienie i bezosobowość.
Odrodzić się można pod jedną z pięciu postaci: piekielnego
potępieńca, zwierzęcia, ducha, człowieka i boga. Trzy pierwsze są złymi formami, dwie następne – dobrymi. W złych więcej
jest cierpienia niż szczęścia. (Ile może być szczęścia w piekle?)
W postaci człowieczej cierpienie jest zrównoważone szczęściem, w postaci boskiej zaznajemy więcej szczęścia niż bólu.
Bez względu na rozkosze dla nich przeznaczone, wszystkie
egzystencje są w zasadzie cierpieniem jako przejściowe. Pięć
form „odrodzin” rozprzestrzeniono w Świecie-Zbiorniku zwanym Światem Potrójnym. Troistość świata polega na mieszaniu
pożądania, form i bezkształtów. W świecie pożądania jestestwa
zażywają przyjemności zmysłowych. Dotyczy to wszystkich
pięciu typów jestestw odrodzonych. Przy czym w partii bogów
obejmuje tylko niższych bogów.
W świecie form mamy siedemnaście (dlaczego tyle?) bóstw
Brahmy, które, obdarzone nadobnymi kształtami, odcięte są od
przyjemności zmysłowych. Ale mogą chłonąć radosne efekty
czterech medytacji, w których bytują.
Świat bezkształtów to świat wyższych bogów, którzy istnieją pod postacią czystej idei i nurzają się w rozkoszach czterech amorficznych obszarów, w których kontemplują bezmiar
przestrzeni, świadomości, nicości i szczyt istnienia, będący psychiczną sferą przekraczającą granice świadomości.
Przejściowe i bolesne formacje nie są jaźnią i nie należną
do jaźni. Buddyzm jest doktryną nie-jaźni, jest zatem odwrotnością braminizmu i hinduizmu, które wierzą w stałą, stabilną,
wieczną i niezmienną jaźń. Budda nauczał, że gdyby agregaty

były jaźnią, to nie mogłyby chorować i byłyby zależne od woli.
A nie zależą. Ciało czy świadomość nie zależą od zachcianek.
W jaki sposób wczesny buddyzm, który neguje istnienie wędrującej jednostki, może potwierdzać realność odrodzenia?
To, co przechodzi od istnienia do istnienia, nie jest stałą, stabilną, wieczną i niezmienną duszą, której nigdzie nie można znaleźć, lecz zbiorem pięciu przejściowych, cierpiących i bezosobowych agregatów, wciąż podatnych na zmiany i odrodzenie.
Prawda cierpienia sama jedna wystarcza na potwierdzenie realności agregatów. I odrzuca jaźń. Ciąg zjawisk psychofizycznych, rzeczywistych, lecz nietrwałych, które przemieszczają się
od istnienia do istnienia w czasie długiej nocy samsara (stałego marszu, ciągłego odradzania się), zjawisk, które nie są jaźnią i nie należą do żadnej jaźni. Po raz pierwszy pojawia się tu
pojęcie nicości, które pociąga myślicieli buddyjskich i które powinno być brane pod uwagę bardzo poważnie. Samsara, która nie ma początku, jest czymś na kształt nieskończonego ciągu egzystencji. Weźmy przypadkowe trzy odrodzenia: przeszłe,
teraźniejsze i przyszłe. Obejrzyjmy, jak zachowują się w nich
agregaty. Podlegają mechanizmowi dwunastokrotnego zależnego powstawania. Każda krotność czy każde łącze warunkuje
następne. Każde z łączy jest kompleksem pięciu agregatów, ale
bierze swoją nazwę od najważniejszego zjawiska dharmy, czyli prawa-prawdy. Wszystkie, łącznie z ignorancją, która otwiera
listę, są jednakowo ważne, wzrastając w nietrwałości, warunkowo i zależnie. Wszystkie są skazane na zniszczenie, zniknięcie,
izolację i likwidację.
Formuła Zależnego Stawania się brzmi, jak następuje: poprzez (1) ignorancję tworzą się (2) karmaniczne (od karma –
uwikłanie w egzystencję materialną, działanie) formacje, to
znaczy wola powodująca odrodzenia; formacje warunkują (3)
świadomość, świadomość warunkuje (4) nazwę i formę, to znaczy zjawiska psychiczne i fizyczne; nazwa i forma warunkuje (5)
sześć podstaw świadomości; filary te uzależniają (6) kontakt
między wewnętrznymi organami i zewnętrznymi obiektami, co
prowadzi do sześciu typów świadomości; kontakt uzależnia (7)
czucie zmysłowe, od którego zależy (8) pragnienie (wody) i (9)
pragnienie (władzy, kobiety), namiętna reakcja na odczucie; od
pragnienia uwarunkowane jest uzależnienie od pięciu agregatów, uzależnienie warunkuje (10) stawanie się, czyli akcję prowadzącą do odrodzenia; stawanie się jest warunkiem (11) na-

rodzin, pojawienia się agregatów i organów wewnętrznych, to
zaś prowadzi do (12) starości i śmierci.
Ignorancja i karmaniczne formacje istniały w przeszłych bytach, osiem ogniw od świadomości do stawania się to teraźniejszość, narodziny, starość i śmierć to przyszłość.
Jeśli ta mętna analiza buddyjska wydaje się dziś dziecinna,
bo taką ona jest, to trzeba na obronę Gautamy powiedzieć,
że rzeczywiście prowadził ją jak dziecko, czyli umysł nieskażony żadną wiedzą, jaka była dostępna jego następcom w okresach dużo późniejszych. Ktoś, kto analizuje jego analizy, ma
za sobą studia filozoficzne, biologiczne, medyczne i religioznawcze, Budda zaś znał tylko zasady strzelania z łuku i prawdopodobnie fragmenty Mahabharaty, bo z pewnością nie
Vedy.
Budda zdawał sobie sprawę z wieloznaczności takich terminów, jak na przykład pragnienie, które można zaspokoić z przyjemnością, jeśli obiekt pragnienia znajduje się w zasięgu. Ale
też mamy pragnienie istnienia w wyższej formie i w wyższych
światach, a także pragnienie anihilacji, bo wszystko i tak kończy się śmiercią.
Budda zastanawiał się, czy można zniszczyć cierpienie. Nirwana jest sposobem. Jest zniszczeniem totalnym. Żaden zmysł
nie może postrzec kogoś, kto znalazł się w stanie Nirwany. Objawia się ona poprzez zniszczenie pragnień i pasji-furii takich
jak niepohamowane pożądanie, nienawiść i złudzenia. Nirwana powoduje zniknięcie pięciu agregatów. Tego, kto zaznał Nirwany, nie da się określić. Nirwana jest końcem cierpienia. Ale
koniec nie jest rajem. Jest definiowana jako zaprzeczenie ziemi, ognia, nicości, wszystkiego. Jest najwyższym szczęściem.
Budda używa logiki paradoksalnej: rozkoszą w Nirwanie jest
brak rozkoszy. Pozostałe wartości też są definiowane nieostro.
Moralność to brak złych czynów ciała, czyli niezabijanie, niekradnięcie, dobre prowadzenie się w sferze seksu, niepopełnianie występków za pomocą mowy (niekłamanie). Złe postępki
umysłu natomiast to skutki chciwości, żądzy, wrogości, złego
wyobrażenia o kimś. Celem moralności powinno być unikanie
czynów lub myśli, które szkodzą drugiemu człowiekowi. Budda
zaleca moralność powściągliwości.
Koncentracja to skupienie myśli na jednym punkcie, spokój
myślowy, brak roztargnienia. Prowadzi do medytacji, kontemplacji i iluminacji.
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O mądrości dowiadujemy się, do czego jest potrzebna, lecz
nie – czym jest.
Budda nie akceptował ceremoniału religijnego, odrzucał
zwyczaj poświęcania zwierząt i negował kasty. Jego nauki były
raczej systemem etycznym niż religią. Nie zajmował się stosunkami duszy z Bogiem. Prawie niczego nie mówi ani o piekle, ani
o niebie.
Mały Wóz, czyli Hinayana, był wehikułem słuchaczy Buddy,
pierwszych uczniów. Lecz uczniowie mieli uczniów, a ci mieli
uczniów etc., więc zaczęły się krytyki pierwszych pism, dodawanie następnych, apokryfów. Laikat uważał, że mnisi zawłaszczyli zbyt wiele praw, domagali się także czegoś dla siebie
i w ten sposób zaczął się tworzyć Wielki Wóz Mahayana6, który
toczy się do dziś. Najpierw buddyzm podzielił się na Wschodni
i Zachodni, potem na wozy, potem poszczególne wozy podzieliły się na sekty. Konferencje, a właściwie kongresy buddystów
zwoływane przez imperatorów, takich jak Aśoka i Kaniszka, nie
scaliły buddyzmu, natomiast buddyzm porozwalał imperia, zaczynając od imperium Aśoki, który jako buddysta zaczął rządzić bezgwałtem (ahimsą), a bez przemocy państwo nie istnieje, ponieważ samo w sobie jest instrumentem przemocy. Tak,
zgodnie z regułami buddyzmu, zatoczyło się Koło (Ćakra), tyle
że nirwany, zwłaszcza w polityce, nigdzie nie widać.
Budda nie pochodził z Ariów. Swoją doktrynę skonstruował
już po antybramińskiej kontestacji Upaniszad, które wymyślili
kszatrijowie, czyli królowie i wojownicy, a nie uczeni czy kapłani. Sam pochodził z rodu kszatrijów jako książę, następca tronu.
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6
Bhutan to jedyny kraj na świecie, którego oficjalną religią jest buddyzm
mahayana. Wielki wóz nazywa się tam vajrayana, czyli diamentowy wóz. Vajra
w Bhutanie to dojre. Symbolizuje czystość i niezniszczalność. Aspekty tantryczne buddyzmu są w Bhutanie silne. Tantry pisano w Indiach między III a IX
wiekiem. Są to pisma saktas, wyznawców ateistycznej religii, w której czci się
Matkę i wszystkie pierwiastki żeńskie, ignorując męskie. Mamy cztery grupy
tantr: akcji, zachowania, yogi i bezbożności (co nie jest wartościujące jak w Europie, ale określające). Tantra (będziemy od tego miejsca pisać ją bez kursywy,
bo to termin, który z czasem musi się spolszczyć) jako odłam religijny zanikła
w Indiach po inwazji muzułmanów. Przetrwała tam, dokąd islam, w którym kobieta jest stworem bez znaczenia, nie zdołał lub nie mógł dotrzeć. Przetrwała
zatem w Tybecie, Ladakhu, Mongolii, północnym Nepalu (południowy jest
hinduski), Bhutanie i Japonii. I w Hollywood. Tantra jest częścią mahayany.
W karykaturalnej interpretacji można by ryzykować twierdzenie, że święta orgia jest konstytucyjnym obowiązkiem obywateli państwa, w którym nie podaje się wielkości produktu krajowego brutto, a zamiast tego – współczynnik
szczęścia krajowego. Kobiety cieszą się większymi swobodami niż wszystkie inne mieszkanki Azji Południowej. A jedno z przykazań buddyzmu mówi
„bądź szczęśliwy i czyń to, co trzeba, aby bliźni był szczęśliwy”.
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Zdaniem Amaury’ego de Riencourt7 myśl Buddy była czymś, co
w tradycji europejskiej nazwalibyśmy plątaniną agnostycyzmu
i sceptycyzmu, pozytywizmu i pragmatyzmu, socjalizmu i egzystencjalizmu oraz psychoanalizy. Sanskryt był za Buddy językiem już martwym. Jego uczniowie posługiwali się prakrytami
(coś jak języki romańskie pochodzące od łaciny). Pisma Buddy
sporządzone zostały w najważniejszym z prakrytów – pali.
Mówi się – uczył Budda – że stworzył nas Absolut. Ale Absolut nie może być przyczyną wszystkiego, co jest wokół nas.
Więc nie stworzył. Budda czerpał z pism bramińskich, wybierając drogę, która pokazywała schyłek ówczesnej kultury indyjskiej. Jego patologiczny nihilizm sprzyjał temu schyłkowi.
„Lampa Mądrości zdmuchnięta została przez wiatr tymczasowości”8. Ale myśli Buddy trzeba oddzielić od wszystkiego
w Wielkim Wozie, co nastąpiło zaraz potem.
Tyle, by nie zwariować.
W Europie i Ameryce buddyzm był najpierw przedmiotem
studiów uniwersyteckich. Niektórzy uczeni, jak Arthur Schopenhauer, uznali buddyzm za najlepszą z religii, ponieważ
przewyższa braminizm z jego systemem kastowym i chrześcijaństwo z koncepcją Boga i wadliwym kodeksem etycznym,
który nie chroni zwierząt. W Niemczech, Wielkiej Brytanii
i USA zaczęły pojawiać się na początku XIX wieku publikacje buddyjskie. Tłumaczenia, katechizmy, komentarze i literatura inspirowana buddyzmem jako sposobem życia – zyskiwały coraz szerszą publiczność czytelniczą. Hermann Hesse,
późniejszy laureat Literackiej Nagrody Nobla, napisał inspirowaną buddyzmem apologię poszukiwań czystości i głębi,
co w Wilku stepowym i Siddhartcie odkryli dla siebie hipisi lat
sześćdziesiątych. Mircea Eliade badał religie Wschodu niewolny od fascynacji uczestniczącej. Poddał się jej urokowi nawet
Tomasz Mann, który napisał poruszającą mikropowieść o zamianie jaźni. Znani Europejczycy, w tym niemiecki skrzypek
Anton Gueth, wstępowali do klasztorów buddyjskich na Cejlonie lub w Birmie. Otwierano ośrodki na wzór klasztorów.
Pierwszy taki ośrodek powstał w USA. Były to jednak krótkotrwałe demonstracje na fali mody. Zainteresowanie wzbudzała koncepcja wolności od cierpienia i ponownych narodzin.
Prostota doktryny bez cudów (lecz czy ponowne narodziny
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8

A. de Riencourt, The Soul of India, Harper & Brothers, New York 1960, s. 61.
Ibidem, s. 71.

nie są cudem?) i bez ślepej wiary w dogmaty przekonywała
europejskich myślicieli.
Moda trwa. Podatni są na nią przede wszystkim ludzie teatru i filmu. Może dlatego, że aktor przechodzi od roli do roli,
jak gdyby przechodził w metempsychozie od życia do życia.
Marzenie o nirwanie nie opuszcza tego świata stresów, walki,
nienawiści, ryzyka, krótkotrwałej sławy, narkotyków, alkoholu i upadków. Ale jest spłycone, a termin nirwana stał się nawet
nazwą zespołu muzycznego. W świecie buddyzmu powinien
panować wieczny pokój, co jest może nawet lepsze od nirwany.
Buddyzm to religia ateistyczna z ubóstwionym Buddą jako
wcieleniem Śivy i Viśnu. Bez pośredników, bo mnich, choćby
nawet dalajlama, nie pełni roli księdza spowiednika ani biskupa. Jest tylko nauczycielem medytacji, czyli psychoterapeutą.
Przykazania buddyjskie przypominają do złudzenia Mojżeszowe: nie niszczyć życia, nie kraść, nie cudzołożyć, nie kłamać, nie
pić alkoholu, nie prawić za wielu kazań (!), nie chwalić się i nie
winić innych, szczodrze szerzyć dharmę, nie wpadać w gniew,
nie bluźnić Trzem Klejnotom (Buddzie, Dharmie i Społeczności Mnichów Buddyjskich)9. Przejście na buddyzm nie wiąże się
z żadnymi komplikacjami.
Richard Gere trafił na buddyzm w szkole, czytając filozofów, zwłaszcza Berkeleya, który twierdził, że realność to nic innego jak funkcja mózgu. Czytał wiele w nocnych księgarniach.
W jednej z nich trafił na książki o Tybecie. Były to podróże i dramaty. Uderzyło go, że można być tu, a jednocześnie nie być.
Można żyć tu i być wolnym. Najpierw pochłonęły go Zen i medytacje. Potem spotkał dalajlamę, który zapytał: Gra pan człowieka smutnego. Czy jest pan wtedy smutny? Odpowiedział,
że kiedy się wierzy w to, co się gra, wtedy efekt jest lepszy. Dalajlama wybuchnął śmiechem. Rozbawiło go, że można wierzyć w emocje.
Spotkanie z dalajlamą bardzo odmieniło aktora. Nie żeby
miał oddać wszystko, co miał, i zamknąć się w klasztorze. Chciał
pozostać na ścieżce prowadzącej dalej. Bardzo zainteresowała
go tantra, czyli odmiana buddyzmu zajmująca się jedynie żeńskimi pierwiastkami wierzeń, co w niektórych rejonach dzikiego Nepalu, Radżastanu i Bengalu prowadzi do orgii10.
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9
Hakuun Yasutani Roshi, Osiem podstaw buddyzmu zen, Atext, Gdańsk
1993, s. 132.
>> 10 Trzeba poświęcić temu obszerniejszy przypis, czyli aneks.

Rekomenduje książki dalajlamy o uprzejmości, jasności
i litości. Kiedy przebywa w Indiach jako zwykły uczeń, spotyka
wielu ludzi, którzy potrzebują pomocy i trudno im jej odmówić. Są to Tybetańczycy w pierwszym rzędzie. Buddyzm niesie pomoc. Niweluje różnicę między bogatymi i biednymi. Żaden nie ma nic. Ale milionerzy nie idą do klasztorów. Imperator
Aśoka też nie poszedł.
Pan ze świata filmowego, gdzie się konsumuje i przegryza
sobie gardła, uważa, że w każdym świecie tak się dzieje, ale tylko pierwszy przenika do gazet. Gdyby nie był w kinie, nie dostrzegłby ciemności w sobie. Perspektywy buddyzmu nie można przyłożyć do filmu. A do piosenki można? A do reklamy?
Martina Scorsese też opętał buddyzm. Robił o tym filmy. Jednak skuteczność buddyzmu odczuwa się w świecie, w którym
wszyscy dookoła medytują i mają nadzieję na iluminację. Nawet jeśli ona nie nadejdzie, sama medytacja jest wartością. Na
kozetce u psychologa zaznać jej nie można.
Doktryna, jak dowiedliśmy na przykładach wcześniej, wydaje się na tyle mętna, że wyznawcy buddyzmu z Hollywood
studiują ją po łebkach. Nie można żyć w świecie blichtru, tabloidów, oper reklamowych i bezustannych rozwodów oraz
procesów o odszkodowanie powiązanych z wyrywaniem sobie dzieci, głosząc, że odrzucamy świat i cierpienie. Bo to rozdwojenie jaźni. A jaźni nie ma. Doktryna działałaby, i owszem,
lecz tylko wtedy, kiedy dałoby się doprowadzić do eliminacji
tej części świata, która niesie cierpienie i samo cierpienie. Cudów jednak, podobnie jak jaźni, nie ma, są natomiast baśnie11.
Sztuka buddyjska to właśnie saga, klechda, zbiór mitów. Anonimowi rzeźbiarze i budowniczowie pozostawili posągi Buddy i stupy. Byli to głęboko wierzący bajkopisarze, którzy opowiadali w kamieniu. Budda spoczywający w wielkiej świątyni
w Bangkoku to kilkaset metrów kwadratowych folii z prawdziwego złota. Trochę oleodrukowy, jak hinduskie kalendarze

>> 11 W Shangri La mnisi buddyjscy dokonują „cudów”, chodząc w trampkach po pionowych ścianach. Dlaczego nie w sandałach? Bo w sandale nie
da się ukryć magnesu, który pozwala czepiać się butom do burty statku,
a tę technikę wykorzystują somalijscy piraci. Mnisi buddyjscy pożyczyli od
piratów patent, demonstrując sztuki niemożliwe. Shangri La, Ukryty Raj objawiony widowni w roku 1933 w filmie Lost Horizon Jamesa Hiltona, stał się
jednym z najbardziej znanych obrazów końca lat trzydziestych. Jeśli raj jest
ukryty, to cuda w raju mogą się odbywać za pomocą ukrytych w bytach
urządzeń, jak na Filipinach odbywają się cudowne operacje czynione dłońmi
pełnymi kurzych flaków.
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z Krśną w Indiach. Twarz Buddy zawsze ma te same orientalne rysy Tybetańczyka. Gautama bardziej jest podobny do Dalajlamy niż do aktora z Pretty Woman. W filmie Richarda Gere
słychać piosenkę Roya Orbisona z lat poprzedzających kontestację i kontrkulturę końca lat sześćdziesiątych, kiedy z Indii
wyruszyły w świat stragany z nirwaną. Gere kupił szczyptę. Jeśli
naiwny umysł Buddy nieskażony żadną wiedzą wytworzył produkt o dyskusyjnej intelektualnie jasności i jakości, to i umysł
aktora, mimo nocnych lektur i medytacji Zen, a także podróży
do Indii musiał wznieść się na poziomy mistrza. W każdym razie sztuka buddyjska jest bardziej interesująca od pierwotnej
eseistyki hinayany zaprawionej baśnią. Sztuka zresztą też jest
ilustracją baśni: dzwonek, sceptr i korona to symbole władzy
królewskiej. „Był sobie król” – tak zaczyna się baśń w Azji. Pałace, takie jak Potala w Lhasa, to twierdze z początku XVII wieku.
Mandala to misterny, filigranowy diagram na planie koła, czasem na całą podłogę, czyli „dywan” z kwiatów lub kolorowych
pyłków. Tanki, polichromie, książki pisane ozdobnie i składane
w harmonie między deszczułkami, czapy, stroje paradne i chorągwie, w tym wielokolorowa, zszyta z pasów flaga buddyzmu
i wreszcie stupa, która była relikwiarzem. Wszystko to dzieła sztuki. Słup przykryty talerzem to pierwotny kształt stupy.
Przypomnijmy, że pozostałości po Buddzie, zarówno szczątki,
jak i szaty, rozdzielono na wiele cząstek, dlatego mamy wiele stup z tego samego okresu. Ząb Buddy dotarł aż do Kandy
w Sri Lance. Wyznawcy, dzieląc szczątki mistrza, zachowali się
racjonalnie. Gdyby dziś złożyć je w całość, mielibyśmy postać
ludzką, ani mniejszą, ani większą niż Budda prawdziwy. Nie byłaby to ośmiornica z sześcioma głowami i kilkunastoma dłońmi. Nie ulegli buddyści wpływom hinduizmu, w którym tysiące
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głów i rąk zdobią niemal każde wcielenie boga z wielkiej trójcy. Nie powiększa się mistrza, a rozszerza obszar jego jurysdykcji. Słup stupy w Katmandu ma wielkie oczy patrzące przenikliwie we wszystkie strony świata. Natomiast stupa na Jawie to
ogromny dzwon otoczony trzema pierścieniami małych dzwonów na pięciopiętrowej platformie. Wszystko to układa się
w historię buddyzmu – od medytacji i iluminacji po śmierć, bez
której nie byłoby relikwii.
Młynek modlitewny zawiera w sobie wszystkie mantry,
a gdzie trzeba, to i tantry. Pomyślany jest jako przedmiot uniwersalny. Kto potrafi czytać i recytować z pamięci, może podeprzeć się młynkiem, wzmagając siłę modlitwy. Kto nie czyta
– wystarczy, że wprowadzi młynek w ruch obrotowy. I wtedy zmienia się on w „koło” życia i śmierci, ćakrę tantrystów, tytuł nauk buddyjskich, symbol słońca, Indii i lotosu, a wreszcie
symbol wszelkiej ekumeny, bo koło oznacza w różnych kulturach i wierzeniach, także chrześcijańskich12 – „apoteozę, bezbożność, bieg czasu, boginię przeznaczenia (Nemezis), boginię szczęścia (Tyche), boga słońca – w Indiach Agni, historię
zbawienia, nieśmiertelność duszy, pełnię i doskonałość, pełnię
życia, przemijanie, serce głupiego, szczęście, wieczność Boga,
wieczność kołowego ruchu kosmosu, zmienność czasu, zmienność życia ludzkiego, kobietę utrzymującą równowagę na kole,
niestałość, mandalę, doskonałość ludzką, najwyższy stopień
oświecenia, cztery pory roku, słowo boże w obu testamentach,
wszechobecność i wszechwiedzę Boga”.
Wyjąc i gwiżdżąc, młynek modli się za przyszłego buddę,
oświeconego, bo każdy może nim zostać, jeśli się postara.
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D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, PAX, Warszawa 1990, s. 516–

Ciemnica niebieska
O miejskich pustelniach, religijnym infantylizmie, bezgrzesznej tajdze i wędrowcach osiadłych
z prof. Eleną Dutczak, historykiem z Państwowego Uniwersytetu Tomskiego,
rozmawia Jędrzej Morawiecki
>>Jędrzej Morawiecki: Na ile wiara w Rosji buduje się, rekonstruuje, na ile zaś jest kontynuowana? O swoich wierzących,
praktykujących gorliwie przodkach mówią tu wszyscy: szamani, prawosławni, potomkowie starowierców... Na owych
wspomnieniach budują swoją tożsamość. A może odnajdywani przodkowie są wirtualni? Czy wspomnienie dziadkówstaroobrzędowców stanowi rzeczywisty produkt międzypokoleniowej transmisji religijnej?
>>Elena Dutczak: Tak, te zdania słyszymy ciągle: „Mój dziadek,
moja babcia byli starowiercami”. O ile w czasach radzieckich
wypowiadać je było bardzo niewygodnie, o tyle teraz mówi się
je z dumą. Są dwie kategorie ludzi, którzy budują swoją tożsamość w odniesieniu do przodków. Pierwsi poprzestają na
powtarzaniu, że ich dziadowie byli starowiercami. Czynią to
powodowani modą, smakiem egzotyki... Takie zdania brzmią
w Rosji naprawdę dobrze, łatwo w ten sposób zagaić, oczarować rozmówcę. Temat dziadków-staroobrzędowców można
również ciągnąć, snuć niezobowiązująco: zawsze jest o co zapytać, przywołać kolejny skrawek wspomnień czy rodzinnej legendy. To naprawdę produktywny wątek. Druga kategoria to
ci, u których odnoszenie się do przodków sięga głębiej. Bo za
tym stwierdzeniem idzie automatycznie następne: „Dziadek
miał księgę. Matka miała księgę”. Czasem zdarza się usłyszeć:

„Ja też mam księgę”. Częściej jednak: „Później księga zaginęła”.
A może i nie jedna? Mogło ich zaginąć znacznie więcej, bo babcia miała ich na przykład całą skrzynię. W owej kategorii pojawia się więc w narracji automatyczny i gwałtowny przeskok:
wspomnienie przodków zostaje przekierowane na opowieść
o książkach pisanych dawną cyrylicą. Natomiast w pierwszej
przywołanej grupie mówią zamiast tego: „no, przodkowie byli
surowi, dużo się modlili, specyficznie się ubierali, unikali kontaktu z obcymi”. Oni kładą nacisk na to, co odróżniało ich w sferze codzienności, akcentują zewnętrzność. Należący do tej kategorii nie będą prawdopodobnie nigdy sami starowiercami,
choć wspomnienie jest im użyteczne dla konstruowania rodowej genealogii. Natomiast ci, którzy zaczynają wspominać piśmiennictwo, są według mnie potencjalnymi kontynuatorami,
oni sami mogą zostać staroobrzędowcami.
>>J.M.: Obserwując religijność na Syberii w ostatnich latach, dostrzegam dwa główne typy zmiennych: pierwsze są globalne, sami Rosjanie wiążą je z konsumpcjonizmem, modernizacją (nie tylko post-), indywidualizmem,
odkościelnieniem etc. Drugi typ to zmienne historycznokulturowe, wśród których wymieniłbym w Rosji na przykład bogoiskatiel’stwo, starczestwo, tradycję pustelniczą
(od pewnego momentu zrównywaną z ideą monastyrów).
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W jednym ze swoich artykułów zadaje Pani pod koniec tekstu pytanie: na ile możliwa jest jeszcze rekonstrukcja kultury totalnej, posiadającej aparat pozwalający na zawłaszczenie sfery symbolicznej i kontrolowanie wszystkich sfer
ludzkiego życia? To pytanie dotyczy – jak rozumiem – nie
tylko przyszłości starowierców, ale i innych nurtów prawosławnych w Rosji?
>>E.D.: Kontynuowanie tradycji pustelniczej będzie realizowane głównie poprzez przekazywanie tradycji rodzinnych i interpersonalnych. Trzeba sobie jednak powiedzieć jasno – nie
da się powtórzyć fali dziewiętnastowiecznych skitników. Wtedy kryzys idei sprawił, iż pojawiła się rzesza ludzi gotowych na
przyjęcie tradycji pustelniczych, gotowych do zaakceptowania proponowanej hierarchii wartości, nawet jeśli później modyfikowali ją, dostosowując do swoich potrzeb. Ja to nazywam
siecią kryzysową, charakterystyczną dla społeczności żyjącej
w zagrożeniu. Teraz takiej sieci nie ma. To nie znaczy, że społeczeństwo pławi się w dostatku i dlatego wszystkie lęki eschatologiczne są zbędne. Nie, pojawia się sieć innego rodzaju, ale
ona ześlizguje się z cienkiej grani rozgraniczającej sferę biologii
i duchowości. I toczy się w stronę biologii, w niej szuka mechanizmów obronnych. Tymczasem tradycja pustelnicza proponowała wyjście z kryzysu ekonomicznego z użyciem wartości
duchowych. Ludzie są już jednak inni i nie widzą rozwiązania
swoich problemów, przezwyciężenia lęków egzystencjalnych
w aktualizacji idei skruchy, pokajania.
>>J.M.: Wyobrażam sobie, że w sensie przestrzennym pustelnictwo ciągle kusi. Zaszycie się w tajdze może nęcić, oczywiście o ile potrafimy tam przetrwać. Niemniej nowe ruchy religijne w Rosji, takie jak na przykład te nurty szamanizmu,
które nazywa się z pogardą „plastykowymi”, skoncentrowane są na samym przeżyciu transcendentnym. Ono może być
przy tym nieprzyjemne, ale służyć ma nowemu doświadczeniu, samorozwojowi, nie zaś odkupieniu grzechów.
>>E.D.: Musimy rozróżnić tutaj dwie postawy. Jedna rzecz to po
prostu poszukiwanie nowych doznań dla nich samych. Inna to
proponowana od dawna przez chrześcijaństwo praca nad samym sobą, samodoskonalenie. Jeśli chcemy poprzestawać na
pierwszym wariancie, to możemy wybrać drogę ekstremalnej
turystyki – czemuż by nie pospotykać się z szamanami i innymi
dziwakami? Może pomieszkać wśród nich trochę? Nie wyda-
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je mi się jednak, by akurat ten zygzak kulturowy miał znaczenie dla śledzenia tendencji rozwoju religii. To już wątek z innej
opery – jak mówią Rosjanie.
>>J.M.: Z drugiej jednak strony kategoria grzeszności w rozmowach z prawosławnymi pojawia się niezwykle intensywnie – widzę to zarówno w wywiadach z neofitami, jak i tymi,
którzy praktykują od lat. Owa kategoria jest więc żywa.
>>E.D.: To bardzo ciekawe zjawisko. Grzeszność, niesiona na
sztandarach, wykładana na początku rozmowy. Proszę sobie
jednak wyobrazić, że dzieje się tak głównie tutaj, w przestrzeni
miejskiej. Kiedy odwiedzam pustelnie, temat grzeszności pojawia się niezwykle rzadko. Dlaczego tak się dzieje? Przecież oni
nie uważają się za bezgrzesznych. Myślę, że na tym przykładzie
widać wyraźny deficyt opisów naukowych – nie doceniamy
jako badacze siły utopii miejsc, konstruktów przestrzennych,
formujących naszą świadomość. A przecież to bardzo dawna
i żywotna myśl: „stanę się inny z tego tylko powodu, że znalazłem się w tym miejscu”.
Ale jak ją realizować w mieście? Jeżeli jesteśmy prawosławni, tym bardziej jeśli znajdujemy się w fazie neofickiej, to
przychodzimy do cerkwi i słyszymy w niej ciągle, że jesteśmy
grzeszni, że musimy się pokajać... Na tym budowana jest nasza przynależność do wspólnoty. No tak, ale dlaczego w rozmowach pustelniczych grzeszność zanikła prawie zupełnie?
To rzeczywiście bardzo frapujące, nie mam jeszcze odpowiedzi, na razie przychodzi mi tylko wspomniane już tłumaczenie: w tajdze jesteśmy w przestrzeni wystarczająco izolowanej.
Ponadto przyjęcie chrztu uwolniło nas od brzemienia grzechów, które dźwigają wszyscy ci, którzy pozostają na zewnątrz,
w Świecie. Pustelnik oczywiście również grzeszy, ale to już
sprawy wewnętrzne, z którymi musimy się samotnie zmagać.
Nie mówimy o nich.
>>J.M.: Zastanawiam się, na ile wyostrzanie grzeszności jest
związane z próbą nadawania codzienności czytelnego rytmu. Rozmawiałem tutaj w Tomsku z księdzem katolickim,
który wcześniej prowadził parafię w małym miasteczku na
wschodzie Polski. Powiedział mi, że bardzo mu brakowało z początku na Syberii sfery sakralnej, kościelnej niedzieli,
dzwonów, które słyszy co tydzień. Bo rzeczywistość polskiego miasteczka to te dzwony, ulice, które nagle zaludniają
się, gdy wierni idą do kościoła na sumę, i kolejna fala: kie-

dy z kościoła przechodzą do supermarketu. Część mieszkańców miasteczka poprzestaje co prawda na samym supermarkecie, ale nawet oni zyskują szansę rytmizacji niedzieli.
Jeżeli jednak oprzemy swoje rozumienie sakralności na zakupach, musimy być przygotowani na ciągłą rotację, bo zakupowa świąteczność to towar szybko psujący się, produkty
konsumpcyjne są jednorazowe, nie zostały wkomponowane w zinstytucjonalizowany system, obiecujący ucieczkę
do świata transcendentnego. Kościoły – do których zmierza
część tłumu – taką obietnicę składają. Wiążą ją jednak z kategorią grzechu. By odskoczyć, by wejść w inną przestrzeń,
musimy pilnować rytmu, konstruowanego i oferowanego
nam przez instytucję religijną. Musimy się spowiadać. Musimy przyjmować komunię. Może więc tajga sama ów rytm
oferuje i stąd grzeszność nie jest eksponowana poprzez obrzędowość?
>>E.D.: Bez wątpienia. Pustelnik rozumie, co ma każdego dnia
zrobić. Nie ma tylu zewnętrznych impulsów, które nas podrażniają i zmuszają do podejmowania wyborów. Bo problem grzechu to problem wyboru właśnie. Tak – związek grzechu i rytmu
to dobry trop. Nad tymi związkami warto popracować. Ja ciągle próbuję uchwycić i opisać codzienny rytm pustelni. Miałam
wielkie szczęście, że badanie starowierców rozpoczęłam – jeszcze jako studentka – od kontaktu z rękopisem Maksyma Greka, z tekstem renesansowym, bardzo harmonijnym, spójnym.
Później spotkałam pewnego dziadka, który na tym właśnie rękopisie robił swoje notatki. Siedziałam z nim razem i wypytywałem po kolei: „A czemuście tu na marginesie notowali? A co
znaczy ta uwaga?”. To był dla mnie szok kulturowy – oto stoi
przede mną dziad, skryty głęboko w tajdze, mający grubo ponad siedemdziesiątkę (słabo wtedy jeszcze potrafiłam rozróżniać wiek, szczególnie ludzi starszych ode mnie). I ten człowiek
trzyma książkę, mówi na przykład: „A to, Lenoczka, po grecku
brzmi tak i tak. A po łacinie tak”. Łaciny trochę się uczyłam, greki w ogóle. A potem – by wprawić mnie już zupełnie w konfuzję – dodaje jeszcze: „A w naszym cerkiewnosłowiańskim to
będzie brzmiało tak”. I jakie tu zadawać pytania? To sprawiło, że
swoje życie poświęciłam pustelniom.
>>J.M.: Wielu jest takich starowierców?
>>E.D.: Teraz już mniej. Odeszło pokolenie kniżników, którzy potrafili interpretować księgi zgodnie z tradycją własnego ruchu

religijnego. Współczesny pustelnik ogranicza się do niewielkiego zbioru pism, głównie tych, które czytał od dzieciństwa.
Teraz pustelnikami są głównie te dziewczęta i chłopcy, którzy
z różnych powodów w młodości odeszli w tajgę (z powodu obrazy, wykluczenia itd.). W latach czterdziestych oddziały NKWD
wyłuskały ich i wygnały z lasu, a teraz znów wrócili, zanurzyli się w oswojonej już, zrozumiałej dla nich przestrzeni. Wspomagają ich krewni, którzy żyją w miastach, których do nich ciągnie, którzy są z nich dumni. A książki w pustelniach – jako się
rzekło – leżą te, co kiedyś, przy czym u bezpopowców repertuar może się okazać doprawdy ciekawy. Są to często rytualne księgi mszalne, z których w prawosławnej tradycji mogą korzystać tylko księża. Strannicy bezpopowcy strzegą tych ksiąg,
12 tomów dużego formatu, bywa, że ukrywają ich nawet kilka
kompletów. Odprawiają mszę wedle standardów cerkiewnych.
To bardzo ważny element ochrony ich tożsamości. Są w świętym miejscu, żyją w czasie Apokalipsy, wiedzą z Pisma, że Cerkiew miała się zachować w pustyni, a oni właśnie w pustyni
żyją.
Kultura staroobrzędowców wydaje mi się szczególnie interesująca właśnie dlatego, że w odróżnieniu od nowych ruchów
religijnych (w Rosji opatrywanych skrótem NRD) opiera się na
księgach – zarówno w sensie literackim, teologicznym, jak i na
poziomie atrybutyki oraz budowania sfery symbolicznej. Starowiercy potrafią po prostu w swej codzienności odwoływać się
do tradycji chrześcijańskiej właśnie poprzez książki. A tradycja
chrześcijańska to krynica, mieszcząca w sobie ogromną ilość
koncepcji społecznych, stylów życia, precedensów... Starowiercy przetrwali do tej pory, bo pozostali elastyczni, ale zarazem
niepodatni na mody. Oni są zorientowani na wypracowywanie
twórczych strategii obrony własnej tradycji.
>>J.M.: Czego musiała się Pani nauczyć, kiedy zaczynała Pani
swoje wyprawy w tajgę?
>>E.D.: To klasyka ekspedycji archeograficznych. Wjeżdżasz do
wsi, zwracasz się od razu do administracji: „Kto u was należy do
starowierców?”. Ten początek jest bardzo ważny, żeby nie pomyśleli, że znowu im zakładamy kartotekę, że ich inwigilujemy.
Mówimy więc, że opracowujemy historię regionu. No a potem
– od osoby do osoby – przekazujemy pozdrowienia, powołujemy się na poprzedników. Metodologia pracy syberyjskich naukowców – w tym podczas badania starowierców – opiera się
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na pozdrowieniach i pokłonach. Samo polecenie jednak nie
wystarczy. Nie wolno podchodzić do ikon, dotykać ksiąg. Siedź
tam, gdzie cię posadzili. Jeżeli podali ci księgę, bezwzględnie
wymyj ręce, zanim do niej zajrzysz. Otwórz ją ostrożnie. Przekładaj zawsze po jednej kartce, nigdy nie bierz w palce całego
pliku. Pod żadnym pozorem nie zamykaj jej gwałtownie.
Do tego oczywiście odpowiednia odzież: żadnych spodni,
na głowie musi być chustka, tak by nie wzbudzić odrazy u religijnego człowieka w podeszłym wieku, żyjącego na wsi. Pamiętam, badałam już pustelnie 15 lat, mozolnie zdobywałam
zaufanie. Dotarłam do skitu latem, roje komarów żarły mnie
żywcem. I jedna z miejscowych staruszek, baba Jera, rzekła do
mnie: „Lena, przecież widzę, że ci w tej spódnicy niewygodnie.
Nie męcz się. Masz przecież w plecaku dżinsy. Załóż je, nikomu
nie powiem”. Ale to zdarzyło się dopiero po piętnastu latach.
Teraz nie potrzebuję już przyjeżdżać tam na długo. Wystarczy, że siądę w kącie i będę obierać ziemniaki, a koło mnie będzie się toczyć życie. Ważne, by wyjść z roli gościa, po którego
muszą wyjechać, podjąć go, nakarmić. Dlatego jak się już najesz – trzeba otworzyć uszy i oczy. Nie gadać za dużo, a wtedy oni sami się otworzą. Nie wstydzą się już mnie, lepimy pierogi, ja słucham. Wcześniej ludzie byli bardzo zastraszeni. Nie
było szansy nie tylko na wyciągnięcie dyktafonu, ale nawet notesu, trzeba było wieczorem w kącie notować po omacku. Teraz tłumaczę się dziurawą pamięcią i zapisuję, co tylko mogę,
w zeszycie. Dyktafonu nie używam do tej pory. Ale chłonę ich
troski, zapamiętuję problemy, rejestruję kolizje wewnątrz starowierczego kolektywu. Teraz – po dwudziestu latach – zbieram plon, zbieram informację, nie muszę pytać. A kiedyś musiałam zadawać masę pytań.
>>J.M.: By zadać następne pytanie – muszę krótko streścić
historię własnych poszukiwań. Od 1999 roku jeździłem regularnie w tajgę do sekty wissarionowców, wierzących
w Siergieja Toropa, który ogłosił się Chrystusem. W roku
2004 zaczęliśmy poszukiwać bohatera do filmu dokumentalnego. W grupie byłem odbierany jako potencjalny bądź
rzeczywisty wierzący, przestałem być elementem zupełnie
obcym. W jednej z dolnych wsi spotkałem Mirżana – twardego i zarazem wrażliwego Kazacha, pioniera, który kolonizował tajgę, był jednym z pierwszych wyznawców Nauczyciela.
Po chorobie żony Mirżan musiał opuścić zanurzone w tajdze
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Miasto Słońca, został odsunięty od centrum życia sekty, zbudował dla rodziny mikroskopijny domek z płyty OSB, mało
odporny na syberyjskie mrozy. Mirżan zapytał mnie, kiedyśmy siedzieli wieczorem na wiórowej podłodze: co sądzę
o ich życiu, a także o tym, co dzieje się na zewnątrz – w Świecie. Odpowiedziałem mu wypracowanymi frazami – tak by
nie kłamać i nie odsłonić się zanadto, nie wypaść z grupy.
Mirżan posłuchał, rzekł: „Jędrzej, nie chcę tego słuchać. Powiedz mi szczerze, to dla mnie ważne”. Wtedy odpowiedziałem szczerze. Mówiłem o komercjalizacji grupy, o erozji sfery
symbolicznej, wzmacnianiu nierówności, przywilejów władzy... Klasyczne mechanizmy socjologiczne, widoczne u wissarionowców bardzo jaskrawo. Podziękował mi, poszliśmy
spać. Kiedy pół roku później chciałem, by został bohaterem
filmu, okazało się, że niedługo po naszej nocnej rozmowie
wziął rodzinę i wyjechał z tajgi, wrócił do Kazachstanu. Oczywiście, nasza rozmowa nie była pewnie kluczowa dla podjęcia tej decyzji, zrozumiałem jednak, że nie jestem już w tym
świecie neutralny, że zarówno deklarowana afirmacja, jak
i krytyka wspólnoty, a także świata zewnętrznego, zmienia
rzeczywistość, którą obserwuję. A teraz moje pytanie: czy
stanęła Pani wobec dylematów etycznych, powodowanych
poprzez długie przebywanie w takich grupach?
>>E.D.: Owszem, stanęłam wobec takich dylematów. Chwała
Bogu nie wymagali ode mnie, bym oceniła, co się u nich dzieje.
Niemniej archeografia rosyjska jest etycznie obciążona. Jeszcze w czasach przedrewolucyjnych głównym celem ekspedycji
było: zabrać książkę. Przywieźć ją do miasta, położyć na półce,
by nie zgniła, by się zachowała dla nauki. Pamiętam jeden z takich momentów, kiedy pojechaliśmy z kolegą Witalijem – jeszcze jako studenci – na północ Obwodu Tomskiego. Dostaliśmy
wtedy informacje, że powstały tam pustelnie, z którymi nikt
jeszcze nie pracował. Co najciekawsze, mieszkańcy badanych
osad pisali ciągle na korze brzozy. Weszliśmy więc do domu,
w którym mieszkała na wpół szalona babcia, które nie do końca pojmowała, co się wokół niej dzieje, kim sama jest i gdzie
się znajduje. Rozglądamy się wokół, patrzymy, a obok niej leżą
rękopisy. Mogliśmy wtedy z Witalijem wykraść choćby część
rękopisów! Tym bardziej że później – po śmierci staruszki –
krewni wyprzedali rękopisy, rozeszły się na różne strony, część
z nich trafiła w końcu poprzez nieznanych pośredników do No-

wosybirska, ale były już rozdrobnione, rozczłonkowane. Tak,
mieliśmy szansę, by mieć je w całości. Popatrzyliśmy jednak
wtedy z Witalijem po sobie i powiedzieliśmy: „Nie. Nie będziemy”. Nie dlatego, że byliśmy tak krystaliczni. Po prostu przed
nami pracowali w Obwodzie Tomskim uczeni z Nowosybirska,
Uralu, Moskwy. Na czym polegała ich praca? Przyjeżdżali ciężarówkami w asyście milicji, ładowali na nie książki i wywozili. W ten sposób w niektórych regionach tradycja starowiercza
została wycięta do korzeni. Ludzi pozbawiono samego jądra
wspólnoty religijnej – tekstu, który pozwalał im adaptować się
do nowych warunków. Teraz przyjedziesz do nich, poprosisz,
by zaśpiewali pieśni, odpowiedzą ci: „A, jedźcie do Moskwy.
Tam mieszka Serafima, ona lepiej wszystko wie, lepiej od nas
zaśpiewa”. Ta Serafima to po prostu badaczka. W tomskiej szkole archeograficznej, której drugie pokolenie reprezentuję, ustaliliśmy zasadę: nie zabieramy ksiąg. Chyba że rozmówca sam
do tego dojrzał. My staramy się rejestrować wszystko, co wokół książki: w jaki sposób badany bierze ją do ręki, jak ją czyta,
co z niej czyta, jak ją interpretuje i jak komentuje. Pod żadnym
pozorem nie używamy przemocy – takie działanie to naukowy
wandalizm, niszczenie kultury z pomocą administracji.
Były i inne dylematy etyczne. Odebrałam lekcję, która sprawiła, że nie udzielam wywiadów na temat starowierców. Ta
rozmowa dla „Znaczeń” to wyjątek. Nie mówię na temat staroobrzędowców w telewizji, nie opowiadam o nich w gazetach,
mimo że mnie o to proszą. Dlaczego? Oto co się wydarzyło.
Kolega z uczelni, który został dziennikarzem, postanowił nakręcić film o starowiercach. Zaprosił mnie do współpracy jako
konsultanta. Do pustelni pojechał beze mnie. Film nakręcił naprawdę piękny, jest prawdziwym profesjonalistą. Używał jednak ukrytej kamery. Nic złego w dokumencie nie było, obraz
przenikliwy, prawdziwy, wychwalający tradycję, przychylny
bohaterom. Opowieść o ludziach, którzy nie chcą żyć podług
norm dyktowanych przez władzę. Cóż wydarzyło się dalej?
Ktoś z krewnych, mieszkających w Tomsku i oglądających telewizję – zobaczył film. Ludzie, którzy wpadli w oko ukrytej
kamery i którzy – chcąc nie chcąc – pojawili się na ekranach,
otrzymali karę. O ile inni pustelnicy muszą wykonywać dziennie 800 pokłonów, to ci „telewizyjni” – 1500 pokłonów do ziemi. Wyobraźcie sobie, co to oznacza dla ukaranych staruszków.
Świadomość krzywdy, jakiej przeze mnie doznają – otrzeźwia.

Zajechałam do skitu, mówią mi: „A wiesz, że o nas był film?”. Ja:
„Wiem, że był”. „A wiesz, że nasi wpadli w kadr? A wiesz, że dodatkowe pokłony wykonują do tej pory? Nikt ich od kary nie
uwolnił”. To dla mnie kolejne ostrzeżenie: doświadczamy żywej kultury, nie możemy w nią wchodzić z butami. Żadna pasja naukowa, żadna ludzka ciekawość nie może usprawiedliwić
ingerencji. Tak w każdym razie widzę to teraz. Dla mnie szala
przechyla się tu w stronę obserwowanych, nie obserwatorów.
Zbyt wyraźnie widzę staruszki, uginające karki setny, tysięczny raz i odmawiające sobie podstawowych porcji kaszy. Chociaż swoją książkę naukową rozwiozłam po pustelniach, podarowałam ją i dzieciom, i babciom. Uczyniłam to świadomie.
Pozycja napisana jest ciężkim, naukowym językiem. Mimo to
piastuję w sobie ciągle słowa jednej ze staruszek, która przekazała przez wnuczkę: „Lena napisała prawdę. Nie ma w tej książce ani jednego zbędnego słowa”. Nie potrafię nawet wyrazić,
ile to dla mnie znaczyło. Bardzo cenię te przyjaźnie, staram się
ich strzec. Nie rozmienię ich na bilon, nawet w towarzystwie
dziennikarzy, których lubię. Starowiercy nie wgłębiali się zapewne w moją rozprawę, ale czytali ją. Pamiętajmy, że teksty,
z którymi na co dzień obcują – również nie są lekkie, patrystyka
wymaga przygotowania.
>>J.M.: Kiedy przyjechałem do Tomska, dowiedziałem się
o masowej akcji z 1959 doku – likwidacji małych wsi na Syberii. Wcześniej sądziłem, że to były zjawiska punktowe,
chociaż przejmujące (bardzo żywo opisuje je Walentin Rasputin w Pożegnaniu z Matiorą). Tu jednak okazało się, że
koncentrowanie ludzi w pasiołkach przybierało wtedy masowe rozmiary. Czy przełożyło się to również na starowierców?
>>E.D.: Tak, zlikwidowano wtedy wiele wsi. Nam pozostało to
zarejestrować. Niemniej – być może to nasz błąd – rosyjska
nauka nie wiązała do tej pory tych przymusowych przemieszczeń z życiem religijnym. Niemniej – pamiętajmy o tym – starowiercy, mimo że operują sakralnymi kategoriami przestrzennymi, świętość ustanawiają poprzez książki. Tak więc samo
przesiedlenie nie powinno tu wiele zmienić. Poza tym – o ile
wiem – w 1959 roku ludzie mogli jednak wybrać, do jakiego
sowchozu/kołchozu zostaną przemieszczeni. Może i odgórne
dyrektywy były w tym przypadku zorientowane na osłabienie
religijności, ale zwyciężyła ruska tradycja: jedna rzecz to zarzą-
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dzenia władzy, a druga – obyczaj. Tak więc wspólnoty z małych
wsi skonsolidowały się w większych. Myślę, że bardziej mogło
to uderzyć w oficjalne prawosławie, chociaż wtedy i tak cerkwi
było już coraz mniej...
>>J.M.: Przyszedł przełom. Pieriestrojka, fala ludzi poszukujących, pielgrzymujących pomiędzy konfesjami, sektami, ezoteryką, tajemnymi księgami i punk-rockiem przemieszanym
z piosenką poetycką, nurtem nazywanym w Rosji „hippie”...
Czy ci ludzie, spragnieni duchowości rozegzaltowani buntownicy, próbowali dotrzeć również do starowierców? Wizja pustelni zanurzonych w tajdze wydaje się bardzo atrakcyjna...
>>E.D.: Pojawiali się. Pojawiają i do tej pory. Mówią, że będą się
zmieniać, że są otwarci na Tajemnicę. Właśnie z nimi jest najwięcej problemów. Nie potrafią się dostosować, nie potrafią
żyć w tajdze, starowiercy unikają ich jak ognia. Neofici nie dostrzegają granic kulturowych, nie rozumieją, jak wiele wysiłku
trzeba włożyć, jak wielu rzeczy i idei wyrzec się – by tam przetrwać. Nowi będą tam obcy, dziwni – bo nie wiedzą, co mają
robić, jak usiąść, jak czytać. Nie dostrzegają niuansów. Miejscowi powiedzą: „Widzicie, dziś mieliśmy konfliktowe zdarzenia.
A pamiętacie, co zdarzyło się w takim i takim roku? Wtedy starcy rozstrzygnęli spór w sposób następujący...”. Może chodzić na
przykład o umierającego, który został przywieziony do pustelni i nie wiadomo, czy go chrzcić.
Albo o to, jak przyjąć kogoś z innej wspólnoty, która kiedyś
się od nich odłączyła. Przybysze z zewnątrz nic z tego nie pojmą. Ludzie, którzy nie będą gotowi przyznać się do swej niewiedzy, nie będą gotowi, by uczyć się wszystkiego od nowa –
wedle reguł pustelni – nie wytrzymają. Odpadną, tacy zawsze
odpadają. Zresztą już samo dotarcie do skitu jest wyczerpujące fizycznie. Nie wezmę nigdy na wyprawę przypadkowego człowieka. Kiedy zaczynaliśmy pracę z pustelniami, nikt nie
chciał nas tam doprowadzić. Musieliśmy pracować w pobliskich wsiach dwa–trzy lata. Dopiero wtedy zostaliśmy wpuszczeni do tajgi. System wewnętrznego filtrowania działa do tej
pory. W nowych ruchach łatwiej zapłacić, dowiozą cię na miejsce, dopiero wtedy będą się zastanawiać, czy jesteś swój, czy
obcy. Starowiercy mają potężne doświadczenie przetrwania
w warunkach dyskryminacji, represji. Mechanizmy konspiracyjne zostały już przetestowane i zakonserwowane.
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>>J.M.: Dlaczego akurat starowiercy zdołali przetrwać w tajdze? Dlaczego nie słychać o grupach protestanckich na przykład, które uciekłyby do lasu, zagłębiły się w knieje i stworzyły tam własne królestwo? Przestrzeni starczyłoby przecież
dla wielu konfesji...
>>E.D.: To pytanie należałoby chyba adresować do protestantów. Rzecz w tym, że ich koncepcja zbawienia nie przewiduje takich ruchów. A u starowierców owa ucieczka konstytuuje
życie wspólnoty, sięga samej genezy raskołu. Pamiętajmy jednak, że tak ekstremalna decyzja jak wyjście w tajgę dotyczy
jedynie części staroobrzędowców. Wielu uważa, że zdoła zachować wiarę, żyjąc w siole, w mieście, nie ukrywając swoich
przekonań. Kluczowe wydaje mi się tu miejsce, jakie zajmuje
w poszczególnych ruchach rola monaszestwa w koncepcji zbawienia. Skoro w rosyjskim protestantyzmie nie ma idei monastyrów, no to tym bardziej po cóż im tajga? Wystarczy świecka
asceza, ograniczanie bodźców przy jednoczesnym pozostawaniu w dotychczasowej rzeczywistości.
>>J.M.: Religioznawcy krasnojarscy uważają, że najbardziej
dynamiczne grupy na Syberii, najbardziej żywe religijnie to
protestanci, a nie prawosławni. W Związku Radzieckim owe
ruchy były bardziej elastyczne, bowiem dla utrzymania spoistości grupy wystarczali ludzie, a nie kościół, nie duchowny,
nie poświęcone miejsce. Starowiercom z kolei wystarczała
książka...
>>E.D.: Księga zastępowała świątynię, ikony. Nie można co
prawda modlić się do niej, ale można się modlić z niej. Czytanie jest porównywalne z aktem modlitewnym. Nie może być
zamiennikiem liturgii, ale mieści się w tym samym porządku.
>>J.M.: Na czym polega podjęcie decyzji o odejściu do pustelni? Na przykład człowieka miejskiego? Jak reagują na to
krewni, którzy będą musieli utrzymywać mnicha? Wspomagają go, starają się odwieźć od decyzji, opóźnić ją?
>>E.D.: To nie jest decyzja indywidualna. Widać to już w materiałach z XIX wieku. Widzę to i teraz. O odejściu do pustelni decyduje wspólnota. Bo każda nowa osoba w pustelni to – brzydko mówiąc – kolejne gardło do wykarmienia. Szczególnie jeśli
jest to człowiek stary, niedołężny, niezdolny do pracy fizycznej.
Święta zasada głosi: „do pustelni przyjmuje się każdego”. Owa
zasada nie wspomina jednak o tym, że rodzina bierze na siebie moralne zobowiązanie, by wspomagać swego krewniaka-

pustelnika. Powinni przywieźć mu od czasu do czasu żywność,
latem pomóc załatać dach, narąbać drew. Tak jest teraz. W XIX
wieku wszystko przedstawiało się znacznie surowiej. Jeżeli bowiem wspólnota zanadto się rozrastała, to władze łatwiej mogły do niej dotrzeć i ją zlikwidować. Z tegoż powodu strannicy
(wędrowcy) produkowali tak wiele tekstów, w których przestrzegali: „nie idźcie do pustelni, póki sam Bóg was do niej nie
powoła”. Mieli wykonywać swoje zadanie w Świecie, służyć pomocą, wypracowanymi pieniędzmi, żywnością z ogródka. A do
pustelni trafić dopiero pod koniec swej drogi. To wszystko są
sprawy, których na przykład hippisowscy neofici nie pojmują,
oni uważają się za podarunek dla wspólnoty: „Oto jestem. Przyszedłem zbawić swoją duszę”. A przecież w pustelni trzeba obliczyć racje kaszy na całą zimę, bo przez te miesiące nie będzie
żadnej drogi na zewnątrz. Od listopada do kwietnia wszyscy
zostaną odcięci od Świata. I cóż począć z takim przybyszem?
Czy on potrafi coś robić? A może nic nie potrafi? To bardzo subtelne problemy, trudne do wyjaśnienia.
>>J.M.: Opisywane napięcie odnajdywałem nawet w tak nowych grupach jak wissarionowcy. Przybysze z zewnątrz zagnieżdżali się w domach wiernych, zachwycali się wszystkim, rozsiadali na podłogach, rozkładali ręce, chłonęli
energię, modlili, śpiewali i objadali miejscowych, zapełniali
im szamba, zużywali ostatki mydła, cukru, oleju. Kiedy przyjeżdżałem tam już od kilku lat, jeden ze znajomych wyznał,
że nie daje już rady, nie potrafi zdzierżyć przybyszów, którzy
rozpływają się w egzaltacji, niczego nie wnoszą, nie przywożą (bo przecież wszystko z zewnątrz jest gorsze, nieczyste).
>>E.D.: Dokładnie! To jest po prostu religijny infantylizm! Ciężko żyć z takimi ludźmi, dlatego wszyscy się od nich opędzają.
>>J.M.: Jak wyglądają miejskie pustelnie? Te tajemne, tworzone przez sektę wędrowców? Dawne opisy mówią o kryjówkach pod podłogą. Współczesne wyobrażałem sobie podobnie, ale to chyba nazbyt malownicza wizja...
>>E.D.: Skądże! To prawidłowe wyobrażenie. W Tomsku takich
nie ma, ale w pobliskich siołach – już tak. To są często ślepe
pokoje, ciemnice. Tradycja owa sięga XVIII wieku. Pokój bez
okien może być na przykład ukryty za szafą. Zwykle jest malutki, w środku leżanka, krasny kąt z ikonami, miejsce na książki,
maleńki stolik. To wszystko. W takich pomieszczeniach mieszkają strannicy-statiejnicy , którzy zobowiązali się nie tyle wyjść

w tajgę, co stworzyć ostatnią pustelnię w chłopskim domu. Za
ścianą gospodarzą jego krewni, on zaś kryje się w ciemnicy.
>>J.M.: I nigdy już z niej nie wychodzi?
>>E.D.: Widzicie, jest takie zabawne powiedzenie muzułmańskie: „Wymyśl dobre uzasadnienie, a zdołasz bezkarnie wykraść
nawet dywan z meczetu”. To się odnosi do wszystkich religii.
No więc ja w pewnej wsi nagrałam rozmowę, z której dowiedziałam się, że ci pustelnicy wychodzą czasem rzeczywiście
z kryjówki, ale nie wolno się z nimi witać. Możesz powiedzieć
tylko: „Królestwo Niebieskie”, bo taki człowiek jest już z innego
świata. O takich ludziach się nie wspomina. O tym, że ciemnice istnieją, dowiadujesz się poprzez aluzje, niedopowiedzenia.
Zdarza się – wejdę do domu, stół nakryty, jedzenie wyłożone,
tylko biesiadnika nie ma. Rozmawiam z gospodarzem, wiem,
że z drugiej strony ktoś jest, ale nie mogę tam pójść. Zresztą –
po co? Cóż takiego tam zobaczę, prócz tego, co już wiem? Cóż
zyskam prócz tego, że wprawię ich w zakłopotanie?
>>J.M.: Pisze Pani o upadku prestiżu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Wspomina Pani, że wizerunek starowierców jest
„wygodnym kontrastem dla przywar RPC”. Te zdania znalazłem jednak w artykule pisanym dziesięć lat temu. Na ile są
teraz aktualne?
>>E.D.: Dla starowierców zmieniło się niewiele. Muszę tutaj zastrzec – ja nie chodzę do cerkwi. Nazywa się ją jednak u nas Instytucją do spraw Świąt. Media karmią nas transmisjami z obchodów Paschy i Bożego Narodzenia. Trudno jednak odnaleźć
w prawosławnej Cerkwi te komórki, tych ludzi, którzy wsparliby nas w obliczu życiowej tragedii, bezrobocia, biedy, bezdomności. Cerkiew zmieniła się w firmę, która wzmacnia swoją pozycję, pielęgnuje wizerunek, kładzie nacisk na zewnętrzność,
zarabia pieniądze i generuje wewnętrzne koszty, które pochłaniają zyski.
>>J.M.: Korporacyjne myślenie nie jest charakterystyczne jedynie dla Kościoła prawosławnego...
>>E.D.: Nie znam staroobrzędowców, którzy staliby się prawosławni. Co więcej – mam kolegów na uczelni, którzy są starowiercami, nawet na naszej katedrze. Nie przejdą na oficjalne prawosławie, to nie wchodzi w grę. No więc nawet jeśli nie
będę mówić o upadku, to na pewno o tym, że prestiż Rosyjskiej
Cerkwi Prawosławnej nie wzrasta. Co Kościół oficjalny może teraz zaoferować oprócz tych bombastycznych transmisji tele-
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wizyjnych, tłumów na święta i oficjalnych eventów? Co prócz
dekoracji, opływających złotem? Kiedy odwiedzicie Moskwę,
pojedźcie koniecznie na Cmentarz Rogożski, wyrwijcie się,
przedostańcie tam. On znajduje się jeszcze na terytorium miasta. Świątynia, którą tam zobaczyłam, wstrząsnęła mną. Kiedy
weszłam tam po raz pierwszy, zrozumiałam wybór posłańców
kniazia Włodzimierza. W cerkwi owej nie ma tanich złoceń i jaskrawości, charakterystycznej dla współczesnego prawosławia.
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Drażnią mnie te nowe ikony, nie podobają mi się po prostu.
Z kolei ikony siedemnastowieczne i wcześniejsze mają w sobie
dzikość. Natomiast chram na Cmentarzu Rogożskim zbudowany jest na planie bizantyjskim. Czujesz wewnątrz łaskę, nie potrafię jej wyrazić słowami. To sprawia, mimo tego wszystkiego,
co powiedzieliśmy o moskiewskiej religii oficjalnej, że nie tylko
w tajdze istnieją miejsca, które pozwalają nam zrozumieć, dlaczego wybraliśmy drogę Bizancjum.

O tym, co zżera klienta
Z doktorem Bairem Gombojewem, badaczem,
kierownikiem Wydziału Naukowo-Oświatowego w Muzeum Etnografii Ludów Zabajkala,
rozmawiają Bartosz Jastrzębski i Jędrzej Morawiecki
>>Istnieją różne sposoby wchodzenia w trans – poprzez odpowiednie ćwiczenia, pracę z własnym organizmem, a także z pomocą środków psychoaktywnych (to ostatnie w Buriacji czyni się głównie poprzez wódkę). Są również techniki
umożliwiające jedynie imitowanie transu. Czy można zatem
oszacować jego prawdziwość? Jakość? Jak pan sam rozpoznaje te sprawy jako naukowiec i praktykujący szamanista?
Odwołując się do własnej wiary?
>>Trzeba wiedzieć, skąd TO pochodzi. Czy doświadczamy rzeczywistego wcielenia ducha przodka. Rozumieć kontekst obrzędu, obserwować początek kamłania, bryzganie, uderzanie
w bęben. To wszystko narzędzia, pomagające rozpiąć własną
powłokę cielesną, otworzyć ją dla nadlatującego ducha. Kiedy
duch się w niej umości, zaczyna poprzez szamana mówić. Szaman oddaje mu ciało na wynajem, podchodzą do niego klienci, zaczynają pytać: o zagubionego konia, owieczkę, o sprawę
w sądzie, o zepsuty samochód... Odpowiedzi mogą być udzielone w naszym języku bądź w dawnym (wtedy tłumaczą je pomocnicy, asystujący w obrzędzie, zwykle będą to dwie–trzy
osoby). Z drugiej strony... Nie mam wątpliwości, że przed wojną istnieli prawdziwi szamani. Oni nie potrzebowali egzotycznej odzieży, nie trzeba im było specjalnej atrybutyki, by wejść
w trans. Siedzieli przed wami i nagle wbijali się w inny wymiar,

niby na was nadal patrzyli, ale przed oczami pojawiały się konie, dzieci, tłumy ludzi, widzenia, pozwalające na przekazanie
istotnej informacji. Nie trzeba było do tego aż tylu rekwizytów,
nie trzeba było oficjalnych struktur. Dlatego zrzeszonym szamanom zarzuca się, że organizują spektakle. Z drugiej jednak
strony – gdyby nie organizowano owych masowych widowisk
(być może po prostu rekonstrukcji), jak inaczej przetrwałaby
nasza tradycja?
>>Jaka jest różnica pomiędzy członkami oficjalnego Stowarzyszenie „Tengere”, akceptowanego przez rząd buriacki,
a innymi szamanami? Pytam o panteon, wizję świata, przestrzeganie obrzędów...
>>Mamy w Buriacji trzy zarejestrowane duże szamańskie organizacje. Pierwsza to „Tengere”, poza tym jest „Łusad” i „Barchan”.
Każda z organizacji wypracowała swój kanon i swoją interpretację tradycji. To, co robią „tengrijcy”, nie jest wyssane z palca,
oni rzeczywiście powtarzają obrzędy z przeszłości, nie utracili więzi. Mają swoje przedstawicielstwa, w każdym regionie
przedstawiciel stowarzyszenia czuwa nad jakością. Swój światopogląd filozoficzno-religijny ukształtowali na bazie książek,
tworzonych przez buriackich folklorystów. Opierają się głównie na tradycji churchińskiej i agińskiej – skąd pochodzi sam
prezes organizacji Bair Żambałowicz Cyriendorżyjew.
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>>Bair Żambałowicz opowiada o tym, że uczył się szamanizmu w Mongolii. Ten wątek jest dla nas bardzo ważny: na ile
istnieje współcześnie rzeczywista więź, wymiana religijna
i intelektualna pomiędzy Mongolią i Buriacją? Do kogo po
1991 roku zwracali się zwykle o pomoc ci, u których wystąpiła choroba szamańska? Jechali do Mongolii czy szukali szamanów po wsiach – tych, którzy przetrwali komunizm?
>>Najbardziej prawidłowe, najbardziej zgodne z tradycją postępowanie to poszukiwanie korzeni, poszukiwanie przedstawicieli rodu. Każdy ród powinien mieć szamana pracującego
tylko dla swoich, ograniczającego się do wspólnoty, która go
wyświęciła. Jeżeli ród nie ma swojego szamana – może przyłączyć się do innego rodu. Zdarza się jednak, że szaman pojawi się znów u nich po kilku pokoleniach. Wyjazdy do Mongolii, poszukiwanie nauczycieli na zewnątrz – świadczy
o zupełnie odmiennym rozumieniu szamanizmu, który przestaje być ograniczany terytorialnie, ale także rodowo. To podważanie kategorii „swoich”. Zasady, wedle których kamłać wolno jedynie dla rodu, a w najgorszym razie – jeśli nie da się
inaczej – dla swojego sioła. W latach dziewięćdziesiątych wielu
szamanów wyszło poza obręb swojej wspólnoty. Może czegoś
im brakowało? Może spalała ich ambicja? Teraz pracują w całym regionie bajkalskim, a zdarza się, że organizują również gościnne wyjazdy. Mongolia to jednak osobny przypadek – tam
jeździ się nie po to, by występować, by świadczyć usługi, a by
zyskać super-święcenie, bo tam można spotkać szamanów
o bardzo wysokiej randze. To nowe zjawisko, dziwna tendencja, mam wobec niej mieszane uczucia. Bo my wierzymy, że
najsilniejsi jesteśmy w miejscu rodowym, z którego pochodzą
nasze duchy. Jak ocenić własną siłę, jak ocenić czystość kontaktu z innym światem, kiedy wyjedziesz np. do Moskwy?
Zmienił się nasz świat. Zrzeszeni szamani nie czekają
w swych rodowych osadach, służą w mieście, otwierają się na
tych, którzy nie mają czasu, energii, wiary, by jechać w step.
Zamiast tego idą do siedziby stowarzyszenia, płacą pięć, dwadzieścia, czasem sto tysięcy rubli (mówi się, że im większy datek, tym szybciej kamłanie zadziała). Taka taryfikacja wydaje mi
się jednak dla prawdziwego szamana niedopuszczalna.
>>W „Tengere” nie widzieliśmy oficjalnego cennika...
>>Te sprawy są ustalane wcześniej indywidualnie. Nie nam ich
jednak oceniać. Jeżeli działają prawidłowo – otrzymają owo-
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ce z góry. Jeżeli nie – kara również nie z tego świata pochodzi.
Mój dziadek przyglądał się zawsze dobrze człowiekowi i mówił na przykład: „Nie wiem, w czym rzecz, może ktoś u ciebie
umarł, może ktoś zamówił? Nie możesz w każdym razie uczestniczyć w obrzędach. Przyjdź za miesiąc”. Tacy ludzie głębiej byli
zanurzeni w te sprawy, więcej wiedzieli. Oni mieli prawdziwy
dar. Szaman powinien mieć zdolność jasnowidzenia, przeczuwać i jednocześnie nie wypaść ze społeczeństwa, funkcjonować w nim, dostrzegać zmiany, być w stanie na nie adekwatnie
reagować i przełożyć swoje widzenia na język współczesnego
świata. Mnie łatwiej poruszać się po tych sferach, bo chociaż
mieszkam w Ułan Ude i pracuję jako naukowiec, to pochodzę
ze wsi. Nie muszę się więc miotać, sprawdzać. W razie potrzeby
zwracam się zawsze do znajomych szamanów z moich stron.
Odprawiają obrzędy w otoczeniu moich bliskich, z udziałem
rodowych duchów. Wtedy czuję spokój, wiem, że wszystko będzie dobrze. Do kogo jednak mogą zwracać się ludzie w mieście? Utarła się praktyka, by zaczynać od inwokacji do duchów
wszystkich regionów, gór, Bajkału... To oczywiście pomaga, by
jednak takie wezwanie działało, szaman musi przyjąć niejedno
święcenie. Chociaż owe stopnie obrzędowe to również znak
nowego, niegdyś istotniejszy był twój własny rozwój i przełomy wewnętrzne. Jeżeli w wieku lat 24 powiedzieli ci, że wzywają cię duchy, że musisz zostać szamanem, wiedziałeś, że czeka
cię daleka droga, że pełnię swych sił duchowych zyskasz za lat
dwadzieścia. Teraz wszyscy chcą szybko awansować, zbierać
szamańskie gwiazdki. „Tengere” mają jednak swoich zwolenników, rzeszę uczniów, potrafią się sprzedać, wyśmienicie współpracują z władzą, stworzyli system, a władza lubi systemy.
>>Na czym więc polega fenomen „Tengere”? Dlaczego właśnie im udało się wkomponować w pejzaż nowoczesnej Buriacji, w czym tajemnica ich efektywności?
>>By stworzyć takie struktury, konieczny jest autorytarny lider.
Bair Cyriendorżyjew jest takim właśnie człowiekiem. Ma charyzmę, odnalazł wyznawców, usystematyzował komunikację pomiędzy rejonami, zestandaryzował obrzędy w zależności od
potrzeb klientów. Są świetnie zorganizowani wewnątrz, trzymają dyscyplinę. Pozostałe dwie oficjalne organizacje działają
spontanicznie, dają szamanom wolną rękę, nie wprowadzają
taryfikacji, nie kontrolują sposobu wchodzenia w trans. W „Tengere” wiesz, czego się spodziewać – znasz jakość usług, znasz

stawkę. Jeżeli nie masz wystarczająco pieniędzy – po prostu do
nich nie idziesz. Szukasz innych wariantów, może zwrócisz się
do szamanów, którzy cię oszukają, a może ci pomogą, choćby
poprzez autosugestię. Bo autosugestia jest przecież kluczowa
dla wszystkich religii. Wiedzą o tym duchowi przywódcy – jeżeli dadzą ci przy tym jeszcze wymierne przykłady swej nauki,
jeśli ujrzysz jej efekty, to taka sytuacja otwiera szeroką drogę
dla twardych, żarliwych wyznawców. Są jednak i tacy ludzie,
których dary nie wiążą się z charyzmą, pozwalającą na gromadzenie uczniów. Szamańskie dary mogą przejawiać się w różny
sposób, nie tylko poprzez trans i kamłanie. W wielu przypadkach duchy pozwalają uzdrawiać, tworzyć muzykę, śpiewać,
pisać czy pracować jako jasnowidz. W te rzeczy trzeba się wsłuchiwać, rozpoznawać je. Ktoś może twierdzić, że otrzymał dar,
że miał w rodzie szamanów, ale nawet jeśli w to wierzy, to ta
wiara nie jest rozstrzygająca. W wielu przypadkach choroba
szamańska bywa wyimaginowana. Może być jednak i tak, że
ktoś chorował rzeczywiście, chorował długo, lekarze byli bezradni, przeszedł wszystkie etapy cierpienia i stanął na progu światów. Jeżeli podporządkuje się woli duchów – zostanie
szamanem. Jeżeli nie – wezmą go w niebiosa, wydrą mu duszę i dadzą kolejnemu w rodzie, może uczynią to za dwa–trzy
pokolenia, sprezentują duszę potomkowi gotowemu, by nieść
brzemię obowiązków. To trudne momenty. Mnie samemu zdarzało się niejeden raz, że jechałem w teren, zbierałem materiał, podchodził do mnie szaman, mówił: „jesteś gotowy, możemy cię wyświęcić, będziesz kamłać”. Odpowiadałem zawsze:
„Nie chcę tego wcale, broń mnie Boże, ja chcę się trzymać od
drogi szamańskiej z daleka”. Oni: „Masz dużą wiedzę, wystarczą obrzędy i będziesz sam praktykować”. Ale ja tego nie czuję, nie chcę takiego życia. Skoro mam dar, niechże się on objawi w sferze nauki, przecież badacz również musi mieć talent,
by widzieć.
>>Jakże mogli składać panu takie propozycje? Byłem przekonany, że etap „choroby szamańskiej” jest konieczny, że bez
niego nie można przyjąć święceń...
>>Najważniejszy jest dar. Ów dar powinien przejawiać się od
początku, ci, którzy wiedzą – powinni go dostrzegać, gdyś
jeszcze dzieckiem albo i przed urodzeniem. Bo zdolności nadprzyrodzone mogą być przepowiedziane i 10 lat przed twoim
przyjściem na świat. Dlatego tak ważne jest miejsce rodowe,

wspólnota, która będzie cię od małego obserwować, widzieć,
żeś inny niż rówieśnicy, że dziwnie mówisz, że uśmierzasz ból,
kiedy dotykasz... Współcześnie takie rzeczy bardzo trudno diagnozować. Miejski szaman powie tylko to, co widzi w czasie
krótkiego kontaktu. Może co prawda usłyszeć coś od duchów,
ale jak to zinterpretuje, jak przetłumaczy? Czasem utrafi dobrze, innym razem się pomyli. Mści się na nas historia. Dramatycznie zdziesiątkowały nas czasy komunistyczne. W czasach
radzieckich dziewczęta i chłopcy mieli widzenia, wypadali z orbity życia, snuli się po wioskach, chorowali psychicznie albo
szli w cug, zapijali się na śmierć. Nie wiedzieli nawet, że są wołani, że wypala ich „choroba szamańska”. Teraz sytuacja wygląda inaczej, nie zawsze jednak lepiej: chłopak pije i prowadzą go
do szamana. Szaman mówi zwykle, że trzeba przyjąć święcenia. Nie potrafi jednak często rozpoznać tego, co zżera klienta.
Czasem odkryje jego prawdziwe zdolności, w wielu przypadkach spudłuje, bo przyczyna alkoholizmu może tkwić w naszym, nie zaś tamtym świecie.
>>Rozumiem jednak, że ostatecznie „choroba szamańska”
jest na drodze duchowej nieunikniona...
>>Dar musi przejść przez ciało, musi przez nie wystrzelić. To
może stać się w różny sposób: na przykład poprzez oślepnięcie, utratę pamięci, części ciała, przez porażenie prądem, przez
chorobę psychiczną. Taka choroba może się ciągnąć lata, dziesięciolecia. Aż do momentu, gdy wyrazisz gotowość iść nową
drogą. Jeżeli nauczyciel jest w stanie przywrócić cię na normalne tory społecznego życia, to znaczy, że wszystko idzie w dobrą stronę.
>>Pan odmówił, nie chce pan zostać szamanem. Nie chorował pan jednak. Co stałoby się, gdyby poszedł pan proponowaną drogą i przyjął święcenia? Czy czekałaby na niej na
pana „choroba szamańska”?
>>Nie czułem w sobie żadnej choroby, ja po prostu nie mogłem iść tą drogą, to nie było MOJE. Jestem wykorzeniony,
nasza tradycja jest naderwana, w czasach radzieckich nie
edukowano nas pod względem wiary. Pokolenia lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych skubią
wspomnienia, składają tradycję ze skrawków. My poruszamy
się po omacku. Trudno mówić o czysto rodzinnej czy rodowej
tożsamości. Kleimy z tego, co mamy pod ręką. Ja osobiście
nie wybrałem żadnego klasycznego wariantu: nie przyjąłem
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święceń szamańskich, nie zostałem również ukarany za niepokorność. Idę swoją drogą, czuję, że mam być naukowcem,
jestem nim więc. Mógłbym zostać szamanem, odprawiałbym
pewnie piękne obrzędy, wszystko w ramach kanonu, posiadam na ten temat sporą wiedzę. Nie jestem jednak otwarty na informację z innego świata. Pobryzgałbym, pouderzał
w bęben, powiedział klientom, że wszystko będzie dobrze, na
tym by się to skończyło. Pewnie moja aktywność byłaby nawet pożyteczna, nic w niej złego. Nie mam jednak takich ambicji. Wybrałem dobrą drogę, jak widać. Dowód? Żyję. Chorowałem co prawda niejednokrotnie, budziło to u znajomych
emocje, ale to nie była choroba szamańska. Może płaciłem za
pytania, które zadaję? Badanie szamanizmu to ciężka materia, ona nie jest dla nas obojętna. Kiedy pisałem dysertację,
chorowałem ciężko. Szamani powiedzieli mi: „Polazłeś nie
tam, gdzie trzeba”. Ale jaki miałem wybór? Skoro wziąłem się
za doktorat, to powinienem go obronić. Materiału starczyłoby i na dwie dysertacje. Po tych chorobowych ostrzeżeniach
wziąłem się w garść, ustrukturalizowałem wszystko, uzbroiłem naukowo, obroniłem rozprawę.
Wielu z tych, którzy przyjmują pochopnie święcenia, nie
rozważając decyzji we własnym wnętrzu – przepada. Pysznią
się z początku szamańskim tytułem, nie rozumieją jednak, że
ich droga jest bardzo krótka, że zaraz pochłonie ich znów wódka lub obłęd.
To bardzo delikatne sprawy, je trzeba rozpoznawać indywidualnie, jednocześnie jednak radzić się u szamanów, którym
ufasz, rozważać w sobie to, co ci powiedzą. Ja zrozumiałem, że
droga akademicka jest mi przeznaczona. Usłyszałem, jak mocno mogę zagłębiać się w świat duchów z pomocą narzędzi naukowych. Zanurzam się weń chroniony przez moich opiekunów. Są sfery dla mnie zamknięte. Tam wejdą ci, którzy mają
odpowiedni dar, prawdziwi szamani. Nie ci, którzy wspominają
dziadka i babcię, snują rodzinne legendy, obrastające z czasem
coraz bardziej fantastyką, niezwykłymi szczegółami, w które
sami zaczynają wierzyć: „Prawie umarłem, duch mnie uratował,
był taki namacalny, widziałem go przed sobą...” Są i tacy, którzy bardzo chcieli zostać szamanami, duchy przyszły do nich
we śnie, mówiły, że trzeba przyjąć święcenie, sen wszystkim się
spodobał, obrzędy odprawiono rzetelnie, ale nic z tego wszystkiego nie wyszło: żadnego kontaktu z innym światem, żadne-
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go wcielenia. Wiele wariantów jest tu możliwych, masa historii,
złudzeń, rozczarowań.
Co ciekawe, dwa lata temu mój brat został szamanem. Ja
się ostrożnie do tego odnoszę. Przeszedł na rentę, powiedzieli, że powinien przyjąć święcenia. Mówili, że przezwycięży fatum. Niedawno zmarła mu córka... Widać miała zostać szamanką, a teraz on ma wejść w jej rolę. Został szamanem ze strachu,
przyjął święcenia tylko dlatego, żeby inne dzieci nie zginęły.
Powiedziałem mu: Bóg z tobą. Ale kiedy zaczyna się wtrącać
w moje życie, pouczać mnie, mówię: odstąp, bracie, daj mi iść
własną drogą. Tym bardziej że nigdy w tych sprawach nie siedziałeś, dopiero zaczynasz, nie zapominaj o tym. Słuchaj nauczyciela. Ale on i tak do mnie wydzwania, radzi się: „jak mam
postąpić w takim przypadku, co zrobić, co powiedzieć?”. No to
mu tłumaczę, jak nakazuje tradycja, co zwykle w takich sytuacjach czyniono. Tak oto zostałem jego konsultantem.
Jest trochę takich bolesnych momentów, kiedy zaczynasz
wątpić w to, co się wokół ciebie dzieje. Choćby żarliwi towarzysze, dawni komuniści, którzy momentalnie zapłonęli nową
wiarą, zaczynają cię pouczać, tłumaczyć istotę szamanizmu.
Ja mam jedną znajomą szamankę i jednego lamę. Do nich
właśnie na co dzień chodzę. Od dwudziestu lat. Dla mnie wiara
to proste życie, kontakty z bliskimi duchownymi, przyjaciółmi,
z sąsiadami, z rodziną. Codzienne postępki. Ale teraz wszystko się napuszyło, serwuje się nam widowiska, nadmuchane
spektakle, barwne stroje. A pod spodem pulsują pieniądze.
Skąd u nich finanse na zakup ziemi, skąd infrastruktura, skąd
nowe domy jednorodzinne? Kiedyś szaman żył w wiosce, pieniędzy wiele nie potrzebował, dostawał po kilka rubli, zawsze
starczyło mu na flaszkę. Zresztą, po cóż było kupować alkohol, skoro każdego dnia przynosili mu wódkę, częścią pobryzgał, reszta zostawała... To była co prawda pułapka, nie wiem,
co czynili ci najsilniejsi, że dożywali starości, musieli dozować,
musieli część przemieniać w wodę... Teraz wielu nie daje rady,
szczególnie jeżeli nie mają wystarczającej bazy moralnej i fizjologicznej. Zresztą – jak ludziom odmówić, skoro ciągle przychodzą, błagają o pomoc, proszą, żeby bryzgać, kamłać, a by
szamanić, trzeba wejść w trans...
>>Jak industrializacja wpłynęła na szamanizm? Świat symboliczny odnosi się przecież bezpośrednio do natury. My rozmawiamy w mieście spowitym fabrycznym dymem, tuż koło

fabryki lokomotyw i ciepłowni. Niezrzeszeni szamani mówili
mi, że na początku kamłania zwracają się do trzech zachodnich staruch, które strzegą Ułan Ude...
>>Góry, rzeki, drzewa mają swoich gospodarzy, wkoło miasta
jest ich masa. Jedni szamani mogą zwracać się tylko do niektórych, inni wchodzą w kontakt ze wszystkimi. Nie wolno jednak zapominać, że to nie zabawa: zaczniesz takiemu gagatkowi bryzgać, karmić go mleczkiem, spirytusem, ciasteczkami
i może się już od ciebie nie odczepić. Przy każdym następnym
kamłaniu będzie grozić, dopominać się poczęstunku. Kontakty z duchami trzeba reglamentować. Odprawiać zbyt wiele obrzędów jednego roku – też niedobrze. Ważne, by być wiernym
swemu duchowemu rytmowi.
Skoro owi szamani, o których mówisz, zwracają się do
trzech staruch, to znaczy, że mają do nich dostęp. Duchy
w mieście i jego okolicach są bardzo słabo zbadane, nasza etnografia koncentruje się na rejonach zamiejskich. Tu w mieście wszystko zlało się w jedną dolinę, ciężko to teraz oddzielić, to zupełnie nowy świat, warto go dotknąć, on również jest
fascynujący.
Nowa rzeczywistość zmieniła szamanizm. Takie organizacje
jak „Tengere” muszą obsługiwać fundację, wynajmować biura, opłacać etaty, składki emerytalne, rozliczać się z urzędem
skarbowym... Obrzędy stają się przewidywalne i zestandaryzowane, tnie się koszty, zwiększa zyski. Oficjalne organizacje
szamańskie wdrażają teraz taką nową formę, nazywa się ona
„wielki tajlagan”. Rzecz w tym, że ludzie nie dawali rady nakupić odpowiedniej ilości baranów, mięsa i skrzynek wódki na
obrzędy. Dlatego teraz uciera się taka praktyka, by latem do
„Tengere” przychodziły całe rody, a to oznacza: bardziej rozbudowane ceremonie, większy wysiłek organizacyjny i znacznie
większe pieniądze – zbierane od wszystkich rodzin. Tworzy się
w ten sposób wyrafinowany system usługowy. To samo dzieje
się w buddyzmie, lamowie zaczęli myśleć podobnie. Tak czy-

nią i inni duchowni. Wszyscy oferują usługę, dewocjonalia, czas
poświęcony na rozmowę... Handlują wiarą.
>>Czy możemy się, opisując Ułan Ude, pokusić o następujące
uproszczenie: buddyści akceptują kontakty swoich wiernych
z szamanami, prawosławni duchowni raczej milczą, protestanci otwarcie się takim kontaktom sprzeciwiają?
>>Najpierw musimy dokonać podziału. Mamy oto w Buriacji
tradycyjne religie, funkcjonujące tu setki lat. Są to: buddyzm
żółtych kapeluszy, rodowy szamanizm i rosyjskie prawosławie.
Te konfesje wykonują tu swoją robotę, starając się nie wchodzić sobie w drogę. Konflikty pojawiały się na pierwszym etapie ukorzeniania wiary, w XVII–XVIII wieku, wtedy rzeczywiście
staraliśmy się sobie nawzajem odebrać klientów, tak by maksymalnie wzmocnić liczebnie swoje wspólnoty. Teraz takich
napięć nie widzę. Samo życie popchnie człowieka w tę stronę, w którą iść powinien. Jeżeli jestem na wsi – idę do swoich szamanów. Jeżeli w mieście – wchodzę do dacanu. Jeżeli
zachoruje mi dziecko – zdarza się, że idę po modlitwę i błogosławieństwo do prawosławnego batiuszki. Najważniejsze
– nie zamawiać kamłania i modlitw przez Internet, by być realnie w świątyni, wśród dobrych ludzi. Wśród świętych. Wejść
do dacanu, zakręcić młynkami, porozmawiać z duchownymi
i wyjść czystszym. Tak dzieje się w dacanie, tak samo jest przecież w katolicyzmie... Są u nas ortodoksi, koso patrzący na podobne kontakty, ale takich jest mniejszość. Przeważają tacy jak
ja – poruszający się pomiędzy miejskimi punktami sakralnymi
bez poczucia wewnętrznego konfliktu. Ludzie są u nas bardzo
praktyczni – póki zdrowi, mogą wygłaszać różne sądy, ale kiedy zdarzy się nieszczęście, pokornieją i poszukują dostępu do
mocy, pukając w różne wrota.
Ortodoksi się buntują, ale czy ktokolwiek z nas jest czysty?
Wszyscy żyjemy nie tak, jak trzeba. Oni też. Inaczej świat dawno byłby jednobiegunowy. Nie wiem, jakże jeszcze to nazwać?
Żylibyśmy w raju.
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Wolność ku temu, co niemożliwe
Dawid Szkoła

Są filozofowie, którzy dochodząc do ściany – do tego, co ostateczne – kapitulują, a raczej znajdują tam kres swojej myśli, ostateczne jej zwieńczenie. Widzą w niej oparcie, spokój, a to, co
poza nią się znajduje, jest dla nich już niemożliwe do pojęcia
rozumem, więc nieprzydatne. Istnieje też inny rodzaj myślicieli, dla których owa ściana jest dopiero początkiem podróży. Nie
przekraczają jej, bo to niewykonalne, ale szukają w niej słabych
miejsc, szpar, przez które mogliby zobaczyć, co znajduje się za
nią. To, co inni mają za ukojenie, co domyka ich system, dla nich
jest wyłącznie pięknym kłamstwem; rozumowi, logice czy konieczności zaś przeciwstawiają absurd, paradoks i niemożliwość.
Do takiego typu filozofów należeli Søren Kierkegaard i Lew Szestow. Obydwaj z równą gorliwością zwalczali pretensje nauki pozytywistycznej oraz idealistycznej filozofii do poznania Boga. Nie
porządek, ale przypadek, nie spokój, ale tragizm, nie zrozumienie, ale rozpacz – łączyło ich takie przeciwieństwo spinozjańskiej
formuły: nie śmiać się, nie płakać, nie nienawidzić, ale rozumieć.
Właśnie rozpacz w obliczu milczącego Boga, wobec konieczności praw i rozumu, jaką serwują nam filozofowie, jest czymś naturalnym według nich dla indywidualnego człowieka.
Stąd też wywodzi się ich filozofia wiary, filozofia tragedii, filozofia absurdu, którą jest wiara. Boga bowiem nie można zrozumieć na drodze spekulatywnego filozofowania czy na ścieżkach
rozumu. Wiara nie może też być zapośredniczona przez innych
ludzi lub moralność, ponieważ wtedy staje się ślepym naśladowaniem. Jest ona raczej czymś skrajnie subiektywnym, co rodzi
się w niewypowiedzianych mękach i wahaniach. Bóg nie może
być też zracjonalizowany, a tym bardziej nie może być stałym
gwarantem bezpieczeństwa i trwałym oparciem dla ludzi. Toteż „[w]iara nie przynosi ani spokoju, ani pewności, ani trwałości.
Wiara nie opiera się na consensus omnium, wiara nie zna kresu
ani granic. W przeciwieństwie do wiedzy nie dostąpi nigdy tryumfu samozadowolenia. Jest bojaźnią, oczekiwaniem, tęskno-

tą, trwogą, nadzieją, nieustannym przeczuwaniem wielkiej niezwykłości, troską i nieukontentowaniem tym, co doczesne, oraz
niemożnością przeniknięcia tego, co przyszłe”1. Człowiek w takim wypadku chrześcijaninem się nie rodzi, lecz ciągle się staje.
Słuszność ma Cezary Wodziński, pisząc: „Wiara, podkreśla Szestow, pokrewna jest szaleństwu, a więc temu, co z punktu widzenia rozumu czy zdrowego rozsądku jest całkowicie pozbawione
sensu. Jest absurdalna, niemożliwa zatem do zrozumienia i zinterpretowania w racjonalnych kategoriach. Nie daje nigdy poczucia pewności i stabilności tak charakterystycznej dla postawy
racjonalnej, nie zna triumfu samozadowolenia i ukojenia”2.
Podobnie ma się sprawa z Kierkegaardem, u którego egzystować znaczyło tyle, co wybierać Boga. Nie raz, ale w każdym swoim działaniu. Jednak takie zachowanie obarczone jest
również, jak u Szestowa, rozpaczą i absurdem. Słusznie zauważa Karol Teoplitz: „istota wiary polega właśnie na podjęciu ryzyka; ryzyka wyboru i życia wbrew rozumowi, wbrew wiedzy.
Albo wiedza i system, albo wiara i cierpienie. Na miejsce profesora obeznanego z teologią i filozofią, na miejsce naukowca
i pośredników – w postaci duchowieństwa i Kościołów – stawia Kierkegaard pojedynczą jednostkę, pełną bojaźni i drżenia
w obliczu Boga – stawia świętego”3. W takim wypadku człowiek
nigdzie nie może znaleźć oparcia, nikt go nie może prowadzić
po drodze wiary. Człowiek sam musi zapuścić się w ciemny las
w poszukiwaniu Boga, ponieważ w kwestii wiary nie ma postępu i nikt go dobrze nie może pokierować4. Według Kierkega-

>>

L. Szestow, Sola fide. Tylko przez wiarę, przeł. C. Wodziński, Warszawa
1995, s. 270.
>> 2 C. Wodziński, Ateny, Jerozolima, Rzym..., [w:] L. Szestow, Ateny i Jerozolima, przeł. C. Wodziński, Kraków 1993, s. 39.
>> 3 K. Toeplitz, Kierkegaard, Warszawa 1980, s. 107.
>> 4 „Najwyższą namiętnością człowieka jest wiara i żadne pokolenie nie
zaczyna wierzyć od innego punktu niż pokolenie poprzednie, każde pokolenie zaczyna od początku, następne pokolenie nie posuwa się dalej w tym
względzie od poprzedniego, jeżeli to ostatnie było wierne swemu zadaniu
1
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arda niczym nie różnimy się od pierwszych chrześcijan. Jedynie po omacku wśród paradoksów i absurdu, w ciągłej bojaźni
i rozpaczy, możemy znaleźć Boga.
I
Kierkegaard (1813–1855) nie mógł znać poglądów Szestowa
(1866–1938), ponieważ ten urodził się jedenaście lat po śmierci duńskiego myśliciela. Natomiast Szestow poznał pisma Kierkegaarda pod koniec swojego życia. Tworzyli więc niezależnie
od siebie, a mimo to łączyła ich równa niechęć do filozofii spekulatywnej, wyabstrahowanej od ludzkiego życia. Nie godzili się na żadne systemy filozoficzne, zwalczali poglądy Hegla,
Kanta czy Spinozy i przeciwstawiali im Abrahama lub Hioba.
Konkretne istnienie człowieka wobec nieskończoności, pesymistyczne i tragiczne podejście do życia, gloryfikowanie absurdu, stworzyło z nich prekursorów egzystencjalizmu. W erze
idealizmu i pozytywizmu, kiedy wierzono w prawa przyrody
i nauki, odrzucali je i na to miejsce wkładali absurd wiary. Jak
do tego doszło, że duński syn pastora i rosyjski Żyd zbuntowali się przeciwko całej historii filozofii i religii? W czasach, kiedy
wszyscy wierzyli w postęp, brak ograniczeń dla ludzkiego rozumu, dzięki któremu nawet Boga można zamknąć w racjonalnych regułach, powtarzali: „wierzę, bo to absurdalne”. I dalej za
Tertulianem: „Syn Boży został ukrzyżowany; nie zawstydza to,
ponieważ zawstydzać powinno. I umarł Syn Boga; jest to godne wiary, ponieważ absurdalne. I pogrzebany zmartwychwstał;
jest to pewne, ponieważ niemożliwe”.
II
Przypomnijmy, że Kierkegaard wyróżniał trzy etapy życia każdego człowieka: estetyczny, etyczny oraz skok w wiarę (nie są
one wiążące, można pomiędzy nimi przechodzić w każdą stronę). Pierwszy z nich podlega kryteriom sztuki i przyjemności.
Człowiek taki kieruje się tylko własnymi pożądaniami, przyjemnościami i zachciankami. Autor Choroby na śmierć jako
przykład pokazuje Don Juana. Wszystko, co się wokół niego
dzieje, ma charakter przemijania, nie przedstawia sobą żadnych wartości, jest czysto zmysłowe. Ludzie żyjący w tym stanie są kompletnie niezaangażowani, co w końcu prowadzi do
i nie odrzuciło go”. S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przeł. J.
Iwaszkiewicz, Kraków 2008, s. 153.
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nudy i rozpaczy. Następnie zaś człowiek może przejść do stadium etycznego, gdzie podporządkowuje się nakazom, ogólnym normom moralnym czy społecznym. Życie takie ma wiele wspólnego z Heideggerowskim „Się”5, ponieważ człowiek
egzystuje podobnie jak inni ludzie. Dla Kierkegaarda „[j]est to
wygodne życie, pełne samozadowolenia, prowadzone w mniemaniu, że jest się chrześcijaninem na podstawie chrztu, posiadania Biblii, książeczki do nabożeństwa, chodzenia do kościoła, wychowywania w duchu chrześcijaństwa dzieci, a także
posiadania jasności i pewności we wszystkim, co dotyczy
spraw wiary. Przejawia się tu też chęć osiągnięcia szczęśliwej
nieśmiertelności, nawet jeśli wymaga się przy tym odrobiny
cierpienia – ironizuje Duńczyk”6. Na samym końcu tej triady
jest skok w wiarę. Kierkegaard przedstawia go na przykładzie
Abrahama, który musiał złożyć Bogu ofiarę ze swojego syna –
Izaaka. W tym momencie człowiek musi zarzucić to, co etyczne, wszystko, co łączy go ze światem, i udać się na górę Moria, gdzie swój rozum poświęca wierze. Gdyby Abraham chciał
zachować się moralnie, o czym w rozpaczliwych słowach pisze
Kierkegaard, powinien popełnić samobójstwo lub uznać głos
Boga za przejaw choroby psychicznej7. Mógł również skonsultować się z innymi ludźmi, którzy najpewniej radziliby mu, aby
oszczędził syna, i mieliby wiele pocieszających rad mających
go z powrotem przeciągnąć na stronę tego, co etyczne. Abraham jednak całkowicie samotnie podejmuje odpowiedzialną i indywidualną decyzję – postanawia oddać życie syna, co
jedni mogą nazwać ofiarą, a inni morderstwem. Jak pisze autor Bojaźni i drżenia: „Moralne określenie tego, co chciał zrobić
Abraham, jest, że chciał zamordować Izaaka; religijne określenie – że chciał ofiarować Izaaka; w tej sprzeczności mieści się

>>

5
„W swoim byciu jednostka nieustannie odnosi się do jakichś norm,
powszechnie przyjętych przez społeczeństwo reguł, które pozwalają
jej wyznaczać kierunek orientacji, a często zwalniają od samodzielnego myślenia”. M. Januszkiewicz, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury, Poznań 1998, s. 48. Nie można jednak zapominać, że nie zwalnia to
konkretnego człowieka od odpowiedzialności za własne czyny, bowiem jak
pisze Kierkegaard: „Tłum, nie ten czy inny, teraz żyjący czy umarły, nie tłum
maluczkich czy wielmożnych, bogatych czy biednych, lecz tłum rozumiany
czysto pojęciowo – ten tłum jest nieprawdą”. S. Kierkegaard, Jednostka i tłum,
przeł. A. Ściegienny, [w:] Filozofia egzystencjalna. Wybór tekstów, oprac. M.
Kostyszak, wyd. II, Wrocław 1992, s. 26.
>> 6 K. Toeplitz, op. cit., s. 78–79.
>> 7 Szerzej na temat obłędu Abrahama, ale i Kierkegaarda, pisze Mirosław
Żelazny, Filozofia i psychologia egzystencjalna, Toruń 2011, s. 131–139.

właśnie owa bojaźń, która może przyprawić człowieka o bezsenność, a przecież Abraham nie będzie tym, czym jest, bez
swojej bojaźni”8. Toteż ojciec wędruje z synem trzy dni, wiedząc, że będzie go musiał ofiarować Bogu. Towarzyszy mu stan
bojaźni, opuszczenia, całkowitego absurdu – idzie oddać to, co
jest dla niego najważniejsze, ponieważ usłyszał głos Boga. Według Kierkegaarda katorgi, jaką przechodził Abraham, nikt nie
może pojęć. A jednak w końcu zaufał i podniósł rękę na syna.
Można powiedzieć, że to była próba, jednak Abraham o tym
nie wiedział, idąc złożyć syna w ofierze przeżywał męki, w każdej chwili mógł zrezygnować, ale jednak w końcu postanowił
zabić Izaaka. Zawiesił więc to, co etyczne, co możliwe do pojęcia rozumem, i zaufał – skoczył w wiarę. „Wiara, która łączy
człowieka z Bogiem, jest wydarzeniem gwałtownym. To nagły i niczym nie uzasadniony przeskok z jednego stanu w drugi, bezcelowe są zatem próby przygotowania się do wiary, samodzielnego odgadnięcia, odkrycia drogi wiodącej do Boga.
Bóg nie jest ani rozumny, ani dobry, ani sprawiedliwy w ludzkim znaczeniu tych terminów”9. Znaczy to, że dla Boga ludzka
etyka również nie jest czymś najwyższym. I że na świecie nie
jest ona najważniejsza. Jeżeli tak by było, Abraham okazałby
się grzesznikiem. Jak pisze Kierkegaard: „Historia Abrahama zawiera teologiczne zawieszenie etyki. Jako jednostka stanął on
ponad tym, co ogólne. Jest to paradoks, którego nie można
zmediatyzować. Zarówno niepodobna wytłumaczyć, jak wstąpił on w ten paradoks, i jak w nim pozostawał. Jeżeli sytuację
Abrahama pojmujemy inaczej, to staje się on nie tragicznym
bohaterem, ale po prostu mordercą”10. Toteż tylko w sobie człowiek może znaleźć wiarę, kiedy nagle traci grunt pod nogami
i jego sytuacja staje się tragiczna. Dla większości zaś ludzi to,
co etyczne, jest ścianą, której nie można przekroczyć. Jednak
nie można zapomnieć, że czasami takie wydarzenia dzieją się
w ludzkim życiu i dlatego Kierkegaard tyle czasu poświęcił sytuacji Abrahama. Ogólność i konieczność, podporządkowanie
się i moralność to cechy przynależne tłumowi czy systemom
filozoficznym, które chcą zamknąć człowieka w maszynie postępu, rozumu lub rozwoju, gdzie będzie tylko pojedynczym
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S. Kierkegaard, Bojaźń..., op. cit., s. 60.
C. Wodziński, Wiedza a zbawienie. Studium myśli Lwa Szestowa, Warszawa 1991, s. 180.
>> 10 S. Kierkegaard, Bojaźń..., op. cit., s. 97.
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trybikiem. „W odróżnieniu od Hegla Kierkegaard nie chciał roztopić jednostki w tym, co ogólne, gdyż to zniszczyłoby bogactwo konkretnej jednostki ludzkiej”11. W takim wypadku według
tych kryteriów nie można zweryfikować racjonalnie Abrahama.
Wstąpił on na drogę filozofii tragedii12, na drogę absurdu, gdzie
tylko on sam był odpowiedzialny za siebie i swoje czyny. Mógł
albo zaufać, albo żyć etycznie, jak inni. Wiemy, jak postąpił,
i dlatego został nazwany ojcem wiary. A Kierkegaard, zajmując
się tymi problemami, stał się prekursorem egzystencjalizmu13.
III
Antyheglowska rebelia autora Choroby na śmierć wiązała się
z jego niechęcią do pozbawiania człowieka przynależnej mu
wyjątkowości. Z żarliwością bronił się przed powszechnie przyjmowanymi schematami ludzkiego bytu. Gdzie inny widzieli konieczne normy, on znajdował jedynie zniewolenie dla ducha.
Obiektywnym prawdom przeciwstawiał subiektywizm. Nie powszechne idee, lecz pojedyncza jednostka stanowiły dla niego
miejsce odnalezienia prawdy. Człowiek bowiem cały czas może
przechodzić pomiędzy etapami swojego życia, odczuwając tragizm istnienia, natrafia na paradoksy i absurd, podlega ciągłej
zmianie, dlatego „nigdy nie będzie paragrafem w systemie”14.
Słusznie zwraca na to uwagę Piotr Mróz, pisząc: „Kierkegaard nie
tylko zdecydowanie odrzucił aksjomatyczne (oparte na absolutnej władzy myślenia-logosu) twierdzenie, iż Bezosobowy Duch
Absolutny stanowi początek i kres wszelkiej sensownej historii,
w tym ludzkich wysiłków, działań i dokonań w sztuce, nauce, fi-
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K. Toeplitz, op. cit., s. 71.
„Filozofia tragedii – czy nie oznacza to przypadkiem filozofii
beznadziejności, rozpaczy, szaleństwa, a nawet śmierci?!”. L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, przeł. C. Wodziński, Warszawa 1983, s. 29.
>> 13 „A jednak to Kierkegaard jest tym, który powiedział nam, że grzech
jest niemocą wolności; że przeciwieństwem grzechu nie jest cnota, lecz
wolność (lub – także według jego słów – przeciwieństwem grzechu jest wiara); że wolność nie jest, jak to się powszechnie uważa, możliwością wyboru
pomiędzy dobrem a złem, lecz samą możliwością; i w końcu, że sam Bóg
oznacza, że wszystko jest możliwe”. L. Szestow, Kierkegaard i filozofia egzystencjalna, przeł. J.A. Prokopski, Kęty 2003, s. 116. I dalej: „Kierkegaard nie
przestaje przypominać nam, że zguba człowieka pochodzi tylko od grzechu.
I jeśli porównamy z tym jego słowa, że przeciwieństwem grzechu jest
wolność, że, co więcej, wolność nie jest wolnością wyboru pomiędzy dobrem
a złem, lecz «możliwością»; i że Bóg jest dowodem na to, że wszystko jest
możliwe – wtedy przybliżymy się do tego, co Kierkegaard rozumiał poprzez
słowa «filozofia egzystencjalna»”. Ibidem, s. 191.
>> 14 J.A. Prokopski, Egzystencja i tragizm. Dialektyka ludzkiej skończoności,
Kęty 2007, s. 307.
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lozofii, lecz również upomniał się o uznanie należytej, a przez
idealizm heglowski całkowicie pominiętej i wypaczonej, roli jednostki, konkretnego człowieka”15. Wielka w tym zasługa duńskiego myśliciela, który odrzucając system na rzecz subiektywnego
człowieka, zwrócił mu możliwość decydowania o sobie. Z drugiej strony pozbawił go oparcia w stałych wartościach, sprowadził na drogę ciągłych wyborów, które budzą bojaźń, drżenie
i lęk. Ogólność i konieczność dawały bezpieczeństwo, ciągły
spokój ducha, poczucie sensu, więc dla Kierkegaarda nie mogły być to atrybuty wiary. Nie ma tam bowiem miejsca na rozpacz czy paradoks. Podobnie etyka, która prowadzi człowieka za
rękę do zbawienia, nie była dla niego jako rzecz najwyższa do
zaakceptowania, ponieważ w takim wypadku nie potrzebowalibyśmy wiary, lecz wystarczyłaby nam grecka filozofia. Dla Duńczyka jednostka była większa od powszechności, konieczność
musiała ustępować miejsca możliwości, inaczej wszystkich pętałaby równo: Boga i człowieka, a przecież w wierze nie ma nic
niemożliwego dla jednego i drugiego16. Najpewniej też zgodziłby się ze stwierdzeniem Ciorana, że „[n]ajgorszą formą despotyzmu jest system – w filozofii i we wszystkim w ogóle”17.
IV
O krok dalej poszedł Szestow. U niego, w przeciwieństwie do Kierkegaarda, etyczne nie ulegało chwilowemu zawieszeniu, lecz zostało całkowicie zanegowane. Za Nietzschem autor Aten i Jerozolimy wychodzi poza dobro i zło. Wartość norm moralnych w takim
wypadku zostaje poddana skrajnej relatywizacji. W stosunku do
Boga nie mają większego znaczenia. Tam bowiem, gdzie rządzi
przeciętność, jednostka zostaje przytłoczona koniecznością (od
punktu A – dobrego działanie wobec społeczeństwa, do punktu
B – zbawienia) i nie może być mowy o prawdziwej wierze. Tylko
poprzez ciągłą wolność podejmowania decyzji jednostka może
dźwigać ciężar własnego losu i zbliżać się ku Absolutowi. „Zbawienie nie jest bowiem możliwe bez wolności”18. Nie ma to jednak
charakteru całkowitej samowoli. Fakt, że wszystko jest dozwolone,
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P. Mróz, Filozofia sztuki (w ujęciu egzystencjalizmu), Kraków 1992, s. 17.
„Bo ten, kto z odwagą rozpaczy rzuca się na oślep w możliwość, wznosi się wysoko, ale ten, dla kogo wszystko jest koniecznością, strącony w rozpacz poniża się dla codzienności, a drobnomieszczańskość triumfuje w swej
bezduszności”. S. Kierkegaard, Bojaźń..., op. cit., s. 197.
>> 17 E. Cioran, O niedogodności narodzin, przeł. I. Kania, Kraków 1996, s. 93.
>> 18 A. Sawicki, Absurd, rozum, egzystencjalizm w filozofii Lwa Szestowa,
Kraków 2000, s. 55.
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wcale nie musi oznaczać, że wszystko można czynić. Należy tylko
być świadomym samotności wobec Boga, możliwości podejmowania własnych, nieskrępowanych decyzji, które wcale nie muszą być zgodne z tym, co wyznaje reszta ludzkości. Nasze ziemskie
cnoty nie mają odniesienia dla boskiej ekonomii zbawienia. Etyka
jedynie utrzymuje względny spokój pomiędzy ludźmi. Natomiast
w filozofii absurdu „[n]ie wiemy, co jest naprawdę dobre, a co złe,
bo nie znamy prawdziwych zasad rządzących światem, nawet nie
wiemy, czy w ogóle są jakieś zasady”19. Toteż architektura egzystencji nie może być pojmowana w czysto ludzki, a więc rozumowy, sposób. Wiara to tajemnice, przeżycia duszy są tajemnicami,
Bóg jest tajemnicą. Nie można ich zbadać metodami naukowymi.
Szestow odrzuca niepodważalne i wieczne prawdy, sądy czy normy. Wątpienie w autorytety, rozum czy konieczność historii staje
się dla niego miejscem wstępowania w pełne poznanie. Z nieznaną dotąd odwagą wchodzi w dziedzinę tego, co niemożliwe, ale
tylko tam – sądzi – jest miejsce dla filozoficznej aktywności. I stąd
też jest to, jak już wcześniej wspomnieliśmy, filozofia tragedii, filozofia absurdu, która nie daje nam chwili ukojenia, lecz zmusza do
nieustępującej szarpaniny ze wszystkimi koniecznościami. W innym wypadku grozi nam upadek i zniewolenie.
Kiedy człowiek zaczyna wierzyć w swoją moralność, w wiedzę czy rozum, po raz kolejny kieruje się ku temu, co wiedzie
go do zguby. Ratunku nie znajdziemy w Drzewie Poznania, owocem z którego zostali skuszeni nasi prarodzice, lecz
w Drzewie Życia. Szestow twierdzi, że dzisiaj popełniamy ten
sam błąd. Szukamy ratunku w poznaniu, a tam znajdujemy jedynie pozorne prawdy, które uchodzą za oczywistości. Pętają
one wolność człowieka i dają prostą mapę do złudnego szczęścia i zbawienia. Również to, co etyczne, zostało sprowadzone
do czysto rozumowego i służy tylko zniewoleniu. Autor Sola
fide, podobnie jak Kierkegaard, porusza te problemy z niepoprawną monotonią i wdzięcznym chaosem w każdej swojej
książce. „Żyjemy w świecie – pisze Wodziński o filozofii Szestowa – totalnie zafałszowanym i zmitologizowanym. Nie potrafimy dotrzeć do prawdziwej rzeczywistości, odróżnić jej od złudzeń i fikcji. Nie wiemy już, co naprawdę jest i co jest prawdą,
a czego nie ma i co za prawdę jedynie uchodzi”20.
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19
L. Kleszcz, Pochwała absurdu, [w:] Absurd w filozofii i literaturze, red. R.
Różanowski, Wrocław 1998, s. 14.
>> 20 C. Wodziński, Wiedza a..., op. cit., s. 32.

Prawdy więc nie znajdziemy w świecie, gdzie wszystko jest
oświetlone i objaśnione. To tylko chwilowe sytuacje, które służą utrzymaniu ładu tego, co aktualnie ogólne. Mają za cel podporządkowanie wyjątkowości jednostki. Dla Szestowa jest to
stan nie do zaakceptowania. Dla niego człowiek jest indywidualnością, która musi negować swoją przeciętność, szczególnie
wobec Boga21. Prawdy trzeba szukać w nieoczywistości i paradoksie. Zwykłemu człowiekowi codzienność natomiast nakłada łańcuch norm, które (jeżeli będzie ich przestrzegał) dadzą
szczęście na ziemi i w niebie. Zaś wszystko, co ma charakter zaciemniony, absurdalny czy przypadkowy, jest odsuwane od tej
rzeczywistości, zsyłane poza nawias egzystencji. Wszystko, co
budzi trwogę, rozpacz, prowadzi w ciemność, jest ukazywane
jako odejście od Boga. Dla autora Aten i Jerozolimy jest wręcz
przeciwnie. Dopiero w tej ciemności, gdzie istnieje wolność,
a nie w prawach, w oparciu o tradycję czy mądrość znajduje on
to, co dla człowieka najistotniejsze. „Zbawieniem człowieka –
pisze Szestow – jest wiara, czyli nie szukaj drogowskazów, ponieważ i tak niczego nie znajdziesz. W Piśmie Św. odnajdziesz
prawo, ale prawo nie kieruje tobą, prawo ciebie miażdży. Im
bardziej będziesz wsłuchiwał się w prawo, im bardziej będziesz
go przestrzegał, tym bardziej przekonasz się, że nic ci ono dać
nie może. Będziesz niczym paralityk, pozbawiony władzy w rękach i nogach”22. Bo, przypomnijmy, nie cnota jest przeciwieństwem grzechu, ale wolność. Zaś każda rzeczywistość, chcąc
wyrugować ludzką wolność na rzecz konieczności, wiecznych
i niezmiennych prawd, nakazuje ich przestrzegać. Dlatego
słusznie zauważa ks. Józef Sadzik, pisząc: „Zasady postępowania
są skodyfikowane, moralność jest niewzruszona. Dzięki temu –
nieludzka. Moralność zostaje doprowadzona do stadium ideologii. [...] Nie miejmy złudzeń: moralność osadzona w ideologii
jest demonem czyhającym na każde pokolenie wierzących”23.
V
Dla Szestowa największym wrogiem wiary był rozum. Zwalczał
go wszystkimi możliwymi sposobami, ponieważ widział w nim

>>

21
„Szestow silnie akcentuje fakt, że podmiotem wiary i całego procesu
zbawczego jest konkretny, indywidualny człowiek, jednostkowe nieredukowalne «ja»”. Ibidem, s. 204.
>> 22 L. Szestow, Sola fide..., op. cit., s. 258.
>> 23 Ks. J. Sadzik, Przesłanie Hioba, [w:] Księga Hioba, przeł. Cz. Miłosz, Paryż
1981, s. 24.

barierę stojącą między człowiekiem a Absolutem. Całkowicie
negował możliwość kompromisu. Dlatego też odrzucał całą
tradycję chrześcijańską i filozoficzną. W tej nierównej walce za
swoich sprzymierzeńców obrał Tertuliana, Hioba, Nietzschego,
Dostojewskiego, a później Kierkegaarda. Człowiek z podziemia
stał się dla niego wzorem absurdalnego istnienia. Nie ma żadnej harmonii, nic, co przez wieki zostało ukonstytuowane jako
dobro i rozwój, rozum i piękno, nie może wyjaśnić paradoksu
istnienia samotnego człowieka w niezrozumiałym mu świecie.
Wszystko to pozór. Nie chodzi więc o to, aby go przyjąć jako
prawdę i żyć spokojnie, lecz spojrzeć głębiej – w gorycz istnienia, przerażającą otchłań egzystencji poszczególnej jednostki. Wtedy ujrzymy, że jest to nasza rzeczywistość. Filozofia naukowa, rozum widzi w tym wszystkim jedynie etap przejściowy,
który koniec końców prowadzi do lepszych czasów i szczęścia.
Zaś ludzkie cierpienie jest tylko koniecznym dodatkiem w dziejach ludzkości do zbudowania idealnej przyszłości. Jak pamiętamy, Iwan Karamazow odrzuca możliwość takiego zbawienia.
Zaś nauka tłumaczy to ścianą, której przekroczyć nie sposób,
a więc trzeba poddać się jej prawom. Człowiek z podziemia zaś
mówi wprost: „Mój ty Boże! cóż mnie obchodzą prawa natury
i arytmetyki, skoro mi się z jakiegoś tam powodu nie podobają
ani te prawa, ani to, że dwa raz dwa – cztery? Oczywiście takiej
ściany głową nie przebiję, jeśli istotnie sił mi na to nie starczy,
ale wcale się przed nią nie ukorzę tylko dlatego, że mam przed
sobą ścianę i że mi nie starczyło sił”24. Po czym dodaje: „Jak gdyby taka ściana rzeczywiście przedstawiała ukojenie i rzeczywiście zawierała w sobie jakąkolwiek formułę pokoju – tylko dlatego, że dwa razy dwa jest cztery. Och, bzdura nad bzdurami!”25.
Szestow oczywiście odnosi to wszystko do wiary. W świecie, gdzie obowiązują prawdy rozumu, którym człowiek musi
się niezwłocznie podporządkować, to miejsce panowania Wielkiego Inkwizytora. Ludzkość zostaje tam zmuszona do oddania swojej wolności na rzecz bezpieczeństwa i prostych prawd.
Wszystko, jak w nauce, prowadzi od jednego punktu do drugiego. Jednostka wie, skąd wyrusza i ku czemu dąży. Musi tylko być
posłuszna pewnym niezmiennym prawdom i autorytetom26. Je-

>> 24 F. Dostojewski, Notatki z podziemia. Gracz, przeł. W. Broniewski, G. Karski, Warszawa 1964, s. 15.
>> 25 Ibidem.
>> 26 „Dlatego właśnie ludzie potrzebują, żeby ich otoczenie wierzyło w to
samo, w co oni wierzą, i mówiło to samo, co oni mówią: tylko to podtrzy-
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żeli natrafi jednak w swoim życiu na tragedię, absurd, kiedy staje przed ścianą, nie musi nawet jej rozumieć, tylko zaakceptować jako niezmienną konieczność. Tego wymaga rozum, aby żyć
i wierzyć jak pozostali. W żadnym wypadku nie okazywać inności, ta bowiem jest odstępstwem od norm. Wiara więc staje się
obowiązkiem, nie możliwością. I to obowiązkiem opisanym od
początku do końca, paragraf po paragrafie, jest stałym punktem
oparcia. Dla Nietzschego i Szestowa jest to oznaka zniewolenia,
„śmierci Boga”, utraty własnego „Ja”. Ucieczkę przed tym widzą
tam, gdzie jasność ustępuje miejsca tajemnicy, prawdy boskie są
obce prawdom rozumu. Dla autora Aten i Jerozolimy „Królestwo
Boże leży poza wszelkimi ludzkimi racjonalnymi kategoriami,
poza dobrem i złem, poza prawdą i fałszem. Przed trybunałem
Boga tracą swą moc wszelkie zasady i w proch się rozsypują najgłębsze i najbardziej niewzruszone podstawy naszej wiedzy”27.
Natomiast nauka od zawsze chciała również zracjonalizować Boga, poddać go prostym schematom myślenia. Idealizm
oraz wiara w postęp doprowadziły do twierdzenia, że to, co dobre dla ludzkości, jest również dobre dla Absolutu. Tym samym
również religia stała się ofiarą rozumu. W tym, co niepojęte, zaczęła doszukiwać się pewnych niezmiennych prawd. W miejsce
ludzkich poszukiwań postawiła granicę, a zamiast lęku i tajemnicy postawiła na stabilność i samozadowolenie. Dla Szestowa
zaś nie powinna ona znać tych pojęć, bowiem wiara jest czymś
niemożliwym do sprawdzenia, jak nauka. Nie daje pewności
i ukojenia. Nie potrzebuje dowodu i potwierdzenia. Sądzi on, że
„[t]eologia katolicka ze swoimi próbami opanowania i oswojenia nieskończonego świata przeżyć duszy, która poznała tajemnicę wiary, wydaje się bezsilna i naiwna. Chce posiąść kryterium
prawdy, chce podobnie jak ludzie nauki bezbłędnie rozpoznawać w tej wiecznej ciemności prawidłowości i nieprawidłowości, prawdziwe i fałszywe”28. A to dla niego niemożliwe. Uczony potrzebuje dowodu, sprawdzenia swojej hipotezy, a wiara
nie potrzebuje niczego. Im dalej szukamy potwierdzenia, tym
bardziej oddalamy się od tajemnicy. Kiedy nauka dokonuje odkrycia, może śmiało stwierdzić, że to prawda niezmienna. Natomiast Szestow powtarza nie raz, że dla Boga nie ma niemożmuje ich w «wierze», tylko w otaczającym ich środowisku odnajdują źródła,
z których czerpią trwałość i solidność swoich przekonań”. L. Szestow, Ateny i...,
op. cit., s. 454.
>> 27 C. Wodziński, Lew Szestow, [w:] L. Szestow, Dostojewski i..., op. cit., s. 17.
>> 28 L. Szestow, Sola fide..., op. cit., 240.
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liwego. Żadne prawa go nie pętają. Inaczej byłby jak helleńscy
bogowie poddany konieczności. Dlatego też pisze: „Każda próba zbliżenia się do wiary przez rozum kończy się unicestwieniem wiary. Wiara może żyć tylko w atmosferze szaleństwa. Nie
dzieli się swoją wiedzą z nikim. I problem jawi się w takiej właśnie postaci: albo rozum, albo wiara”29. Wiara bowiem nie zna
przewidywania. Jeżeli dla Boga wszystko jest możliwe, to również wymaga tego samego od człowieka. Czyli wierzyć, bo to
absurdalne. Ofiarować własnego syna. Podejmować indywidualne decyzje, kiedy przed człowiekiem otwiera się otchłań.
Jednak Szestow twierdzi, że ludzie nie żyją w tych kategoriach, w których myślą. I nawet jeżeli wiarę odbierają jako absurd
i coś niepojętego, to mimo wszystko szukają jej wytłumaczenia.
Stąd też przez stulecia szukali rozwiązania boskiego istnienia.
Niepojęte bowiem ich przeraża, więc boską wolność chcieli podporządkować ziemskim prawom. Zinterpretować wiarę według
kategorii rozumu. Kościół zaś wszedł w partnerstwo z dziedzictwem helleńskim, gdzie według Platona nieszczęściem było być
wrogiem rozumu, i również zaczął szukać oparcia w koniecznych
prawdach. Dla rosyjskiego myśliciela z kolei „[n]ajważniejsze jest
nauczyć się myśleć, że gdyby wszyscy ludzie, co do jednego, byli
przekonani, iż Bóg nie istnieje – nic by to nie znaczyło. I gdyby
można było udowodnić, jak dwa razy dwa jest cztery, że Bóg nie
istnieje – również nic by to nie znaczyło”30. Przypomnijmy: według niego Bóg wymaga od człowieka niemożliwego.
VI
Kierkegaard oraz Szestow zaczęli swoją sztukę filozofowania od
miejsca, gdzie pozostali widzieli już ukojenie i rozwiązanie problemu. Dla innych myślicieli wolność ludzka, choć poddana konieczności (lub konieczność i wolność niczym się nie różnią31),
była miejscem, gdzie człowiek odnajdywał spokój i radość.

>>
>>
>>

Ibidem, s. 259.
L. Szestow, Ateny i..., op. cit., s. 465.
31
„Najbardziej «swobodna» myśl ludzka zaprzestaje poszukiwań wówczas, gdy wydaje się jej lub, jak mówią zazwyczaj ludzie, przekonuje się, że
przekroczyła granice indywidualnych zmiennych dowolności i przedostała
się do królestwa niezmiennej prawidłowości. Dlatego też wszystkie spekulatywne systemy zaczynają od wolności, lecz kończą na konieczności, przy
czym – ponieważ zgodnie z potocznym rozumieniem konieczność nie cieszy
się zbyt dobrą opinią – starają się zwykle wykazać, że owa ostateczna wyższa
konieczność, do której dociera się na drodze spekulacji, niczym już nie różni
się od wolności, inaczej mówiąc, że rozumna wolność i konieczność to jedno
i to samo”. L. Szestow, Ateny i..., op. cit., s. 410.
29
30

Mógł już pojąć arytmetykę zbawienia oraz cel technicznego postępu, dzięki czemu ułatwiał sobie życie. Wystarczyło tylko czekać na zbudowanie szklanego pałacu, swoistego raju na ziemi.
Dla dwójki zaś omawianych tutaj filozofów wolność była dana
od początku człowiekowi i co gorsze nie była żadnym wyzwoleniem, lecz ciężarem. Człowiek rzucony w absurd życia sam
musiał szukać wyjścia z paradoksów, na które natrafiał. Szukanie celowości okazało się przez to o wiele bardziej utrudnione.
A odnalezienie boskiej woli stało się momentem tragicznym,
wzbudzającym w ludziach jedynie rozpacz. Nigdzie bowiem nie
znajdowali oparcia – jedynie w wierze, która była zarazem żądaniem możliwości w sytuacjach niemożliwych. Stała się kompletną wolnością. Ma rację Waleria Szydłowska, pisząc: „Czytając jednak uważnie i Szestowa, i Kierkegaarda, przekonamy się,
że żaden z tych myślicieli nie pojmuje religii jako uspokojenia.
Wiara nie jest tu żadną pociechą, nie daje poczucia bezpieczeństwa, jak nie daje go też logiczne rozumowanie, które już wcześniej Kierkegaard z całą mocą odrzucił. Otchłań absurdu pozostaje równie przerażająca, nawet jeżeli się wierzy, i nie staje się
łagodniejsza, gdy wiarę odrzucić”32.
Żeby zrozumieć taką wiarę, należy całkowicie odrzucić rozum. Jeżeli go akceptujemy, musimy pogodzić się z istnieniem
ściany, której przekroczyć nie sposób i przed którą trzeba się
ukorzyć. Należy jedynie odnosić się do innych ludzi i żyć podobnie jak oni, wierzyć w zbiorowy los. Uniwersalny rozum
wszystkim zaś pokieruje w dobrym kierunku. Kierkegaard,
a także Szestow, odrzucają taką perspektywę. Jedynym punktem odniesienia dla człowieka jest on sam. Przy każdym kroku
życiowym podejmuje subiektywne decyzje, w których nikt nie
jest mu w stanie pomóc. Nie rodzi się jako kolejna cyfra w zbiorze przeznaczenia, nie może zrzucać własnej odpowiedzialności na innych. Jak już wspomnieliśmy: człowiek chrześcijaninem się nie rodzi, lecz nim się staje. I to przez ciągły wysiłek,
pasję wpatrywania się w milczącą, nieprzejednaną ciemność.
Dopiero tam może odnaleźć swoje zbawienie, a nie w ludzkich
prawach czy losach pozostałych ludzi. W innym wypadku dla
Kierkegaarda Abraham jest zgubiony.
Jest to bez wątpienia dramat wolności. Jednostka stojąca samotnie wobec tłumu, który jest ogólnością i tę ogólność

>>

32
W. Szydłowska, Egzystencja-lizm w kontekstach polskich. Szkic
o doświadczeniu, myśleniu i pisaniu powojennym, Warszawa 1997, s. 18.

chce narzucić wszystkim pozostałym33. Musi ona walczyć o prawo do własnej wyjątkowości i subiektywności. Inaczej zostanie
zgubiona. Przed tym przestrzegają autorzy filozofii wiary. Na
każdym kroku przypominają, że dla Boga wszystko jest możliwe i również tego powinien wymagać od siebie człowiek. Jednak jeżeli podda się prawom ogółu, zostanie zniszczona jego
samotność i wyjątkowość. Nie będzie wtedy mógł nic zrobić,
jak tylko żyć podobnie jak inni. Straci możliwość skoku w wiarę,
ponieważ zostanie potępiony przez prawdy konieczne. Oderwie się od prawdziwej boskości dla konieczności bycia „Się”
– a przecież „[n]ie cierpi się, nie kocha się, nie umiera się. To ja
cierpię, kocham i umrę”34. To, co etyczne oraz rozumne, zmiażdży go i podda totalistycznemu myśleniu, gdzie czeka go tylko
czekanie na śmierć, bo „przecież dwa razy dwa jest cztery, czyli
formułką, a przecież dwa razy dwa – to już nie jest życie, proszę
państwa, lecz początek śmierci”35.
Wiara dla Kierkegaarda i Szestowa to akt szaleństwa. Kiedy tylko mogą, powtarzają, że dla Boga nie jest ważne, ile jest
dwa razy dwa, bowiem dla Niego wszystko jest możliwe. Jest
ponad naszymi prawami, żadne konieczności Go nie krępują,
a rozum nie jest w stanie pojęć Jego istnienia. W tym tkwi tajemnica wiary: nie ma zbawienia bez możliwości, nie ma ratunku bez skoku w niemożliwe, nawet gdyby naukowo udowodniono, że Bóg nie istnieje. Wiara musi być aktem ludzkiej
nieskrępowanej wolności, nawet jeżeli wydaje się niemożliwa. Cezary Wodziński słusznie opisuje wiarę Szestowa i sądzę, że Kierkegaarda, słowami: „Wiara nie zna pewności, nie
poszukuje ukojenia i spokoju, bo jest żądaniem niemożliwego. Nie ma również charakteru ciągłego, do wiary niepodobna się przygotować; przypomina ona raptowny przeskok
z obszaru rozumu i wiedzy do sfery Absurdu. Wiara jest potężną siłą, gotową i zdolną do walki nawet, a raczej przede
wszystkim wówczas, gdy walka jest z góry skazana na niepowodzenie”36.

>>

33
„Oglądając tłumy ludzi naokoło siebie, zajęty najrozmaitszymi sprawami świata, ucząc się, jak to jest na świecie, człowiek ten zapomina o sobie, uważa za rzecz bardzo kłopotliwą być sobą i sądzi, że znacznie łatwiej
i pewniej jest być takim samym jak inni, małpować, stać się numerem wśród
tłumu”. S. Kierkegaard, Bojaźń i..., op. cit., s. 188.
>> 34 Ks. J. Sadzik, op. cit., s. 8.
>> 35 F. Dostojewski, op. cit., s. 31.
>> 36 C. Wodziński, Wiedza a..., op. cit., s. 180.
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Duszpasterstwo akademickie w Toruniu
i dezinformująca informacja turystyczna
Ministudium manipulacji
Krzysztof Obremski

Kiedy zapytano jednego z pastorów z Niemiec, co sądzi o fakcie przejęcia kościoła ewangelickiego przez katolików w jego dawnej parafii na Mazurach, odpowiedział: „Kościół jest nadal świątynią Słowa Bożego, teraz służy katolikom. Byłbym wdzięczny, gdyby obecni właściciele znaleźli
czasem czas na refleksję i pomyśleli też dobrze o swoich poprzednikach”1.

Gdyby odważyć się wskazać najciemniejszy punkt religijnych
dziejów dawnego Torunia, byłby nim tumult z 1724 r.1– nie jedyny bynajmniej, lecz z pewnością znaczeniem międzynarodowym przewyższył pozostałe2. Z kolei wskazanie najjaśniejszego
punktu owych dziejów miasta prowadzi do Colloquium Charitativum – o nim jednak Janusz Tazbir krytycznie tak napisał:
[...] Tę [tytułową] łyżkę sceptycznego dziegciu chciałbym
wlać do beczki obchodowego miodu, jaka rozlała się na łamach naszej prasy z okazji odbytej w Toruniu (13–15 października 1995 r.) sesji naukowej. Zorganizowano ją dla
uczczenia 350. rocznicy tak zwanego Colloquium Charitativum, jakie odbyło się w Toruniu z udziałem teologów katolickich, a także kalwińskich i luterańskich. W sumie spotkało się wówczas 76 teologów, którzy debatowali od końca
sierpnia do 21 listopada 1645 roku. Spierano się o źródła
Objawienia, sposób komentowania Pisma Świętego, wreszcie o kwestie związane z liturgią i obrzędowością. [...] toruńskie spotkanie zakończyło się fiaskiem. Co więcej, w niczym

>>

1
J. Małłek, Historyczne uwarunkowania sprowadzenia Zakonu Jezuitów do
Torunia w 1596 r., [w:] Jezuici w Toruniu 1596–1996, materiały konferencji zorganizowanej w Toruniu 17–23 listopada 1996 r. z okazji Jubileuszu 400-lecia przybycia jezuitów do miasta, red. K. Maliszewski, W. Rozenkowski, Toruń
1997, s. 20.
>> 2 „Ciemne chmury wiszące nad Rzecząpospolitą [tj. groźba ataku Anglii,
Danii, Brandenburgii, Szwecji i nawet Rosji] dość szybko się rozwiały, pozostała tylko podgrzewana emocjami propaganda państw protestanckich skierowana przeciwko królowi i Rzeczypospolitej. Tak skuteczna, że po dzień dzisiejszy sprawa toruńska należy do nielicznych informacji o historii Polski w XVIII
w. w kompendiach dziejów europejskich”. J. Staszewski, August II Mocny, Wrocław 1998, s. 229.

nie polepszyło sytuacji protestantów w Rzeczypospolitej.
Osobliwy to był zresztą ekumenizm, skoro braci polskich do
Colloquium nie dopuszczono3.

Sprowokowany tablicą informacyjną, jaka znajduje się
w centralnym punkcie toruńskiej Starówki (tj. na Rynku Staromiejskim – przy wejściu do kościoła Ojców Jezuitów), analogiczną łyżeczkę dziegciu do beczki ekumenicznego miodu zamierzam wlać tym tekstem.
Oto bowiem od kilku lat osoby zwiedzające Rynek Staromiejski mogą przeczytać tablicę z taką informacją:
DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE w Toruniu sięga tradycją
XVI wieku, kiedy do Grodu Kopernika przybyli pierwsi jezuici. Otworzyli kolegium ufundowane przez ksienię Magdalenę Mortęską i otrzymali kościół św. Jana, obecnie katedralny. Konflikty religijne epoki sprawiały, że jezuici musieli
wielokrotnie opuszczać Toruń. Kasata zakonu w roku 1773
zakończyła ich ówczesną działalność. Powrócili dopiero
w roku 1945 i wtedy przekazano im zbudowaną w latach
1743–1756 świątynię luterańską Św. Krzyża (autorem projektu był wybitny architekt epoki stanisławowskiej Efraim
Schroeder). 8 czerwca 1945 kościół został poświęcony pod
wezwaniem Ducha Świętego. Drugim patronem świątyni
jest św. Stanisław Kostka, opiekun młodzieży. Kościół Akademicki jest duchowym centrum społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i szkół wyższych Torunia, miejscem

>>

J. Tazbir, Łyżka dziegciu w ekumenicznym miodzie, [w:] Po co nam Kościół.
Łyżka dziegciu w ekumenicznym miodzie, Warszawa 2004, s. 90.
3
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nieustającej adoracji i modlitwy w kaplicy Najświętszego
Sakramentu oraz stałej możliwości pojednania z Bogiem
w sakramencie pokuty. Istnieje możliwość korzystania z posługi duszpasterskiej w języku angielskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim4.

Owa informacja (jako sekwencja prawd, półprawd i przemilczeń) z pewnością jest dezinformacją.
Już pierwsze zdanie wywołuje znamienną dla manipulacji
wątpliwość: z jednej strony niepodobna zaprzeczyć temu, że
do Torunia jezuici przybyli w XVI stuleciu, z drugiej zaś strony
należy dopowiedzieć, że było to w listopadzie 1596 r. – zaledwie na cztery lata przed końcem stulecia. Rzetelność nakazywałaby podać datę roczną, nie zaś poprzestać na określeniu
tak rozciągłym, jak cały wiek. Na przykład: „DUSZPASTERSTWO
AKADEMICKIE w Toruniu sięga tradycją XVI wieku, kiedy to
w 1596 r. do Grodu Kopernika przybyli pierwsi jezuici”. Trudno
oczekiwać, że osoby czytające pierwsze zdanie tablicy informacyjnej będą wiedzieć o tym, kiedy powstał zakon, ani tym
bardziej o tym, kiedy jezuici przybyli do Polski, już nie mówiąc
o tym, jak niewielu z nich może wiedzieć o tym, że stało się to
na cztery lata przed końcem stulecia. Tak więc czas przybycia
jezuitów do Torunia pozostaje (znamiennie dla manipulacji5)
materią rozciągniętą między prawdą a kłamstwem. Jak niepodobna zaprzeczyć temu, że 1596 r. należy do XVI stulecia, tak
też niepodobna zaprzeczyć temu, że poprzestanie na podaniu
wieku (tj. operowanie stuleciami, nie zaś dziesiątkami lat czy
też datami rocznymi) pozwala toruńskim jezuitom głębiej się-

>>

Wcześniej osoby zwiedzające Rynek Staromiejski mogły przeczytać:
„DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE w Toruniu sięga swymi początkami XVI
wieku, kiedy to do «kopernikańskiego grodu» przybyli pierwsi jezuici. Otrzymali oni kościół św. Jana i wkrótce otworzyli kolegium. Konflikty religijne były
jednak powodem, dla którego jezuici wielokrotnie opuszczali Toruń. Po kasacie zakonu w 1773 r. definitywnie zakończyła się ich działalność w mieście.
Powrócili dopiero w 1945 r., by zająć się duszpasterstwem akademickim. Wtedy przekazano im poewangelicki zbór staromiejski wybudowany w latach
1743–1756 (autorem pierwotnego projektu był wybitny architekt doby stanisławowskiej Efraim Szregier). Jako Kościół Akademicki został poświęcony 8
czerwca 1945 roku i od tego czasu znajduje się pod opieką Towarzystwa Jezusowego”.
>> 5 „Manipulacja nie jest kłamstwem w prostym sensie: ten rodzaj oszustwa na ogół nie może podlegać mechanizmowi falsyfikacji, eliminującemu
negatywne skutki kłamstwa i pozwalającemu na zdemaskowanie kłamcy”.
J. Bralczyk, Manipulacja językowa, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z.
Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000, s. 245.
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gać w przeszłość miasta, niż faktycznie sięgają. Paradoksalnie:
owo pierwsze zdanie nie zawiera ani pełnej prawdy, ani oczywistego kłamstwa. Zarazem poprzestanie na podaniu jedynie
XVI stulecia może zostać uzasadnione tym, że autor czy też autorzy napisu świadomie poprzestali na wiadomościach jedynie elementarnych i tym samym jakiejkolwiek niecnej intencji
dowieść im niepodobna. Co jest znamienne dla manipulacji6.
Ponadto: owa tablica z jej informacją ma autora czy też autorów? Wszak nie jest sygnowana ani przez dom zakonny, ani
przez Urząd Miasta Torunia. Formalnie rzec ujmując: pozostaje
anonimowa. Można jedynie domyślać się, że miejska informacja turystyczna nie byłaby zarazem przekazem duszpasterskim.
Podobne a znamienne rozciągnięcie w szarej strefie między prawdą a kłamstwem znajdziemy w drugim zdaniu informacyjnej tablicy: „Otworzyli kolegium ufundowane przez ksienię Magdalenę Mortęską i otrzymali kościół św. Jana, obecnie
katedralny”. Kiedyż otworzyli kolegium? Z kontekstu, tj. z poprzedniego zdania wynika, że stało się to jeszcze w XVI stuleciu. Tymczasem kolegium jezuickie zostało otwarte w 1605 r.
To raczej ta data, już siedemnastowieczna, stanowiłaby początki duszpasterstwa akademickiego w Toruniu. Właśnie: stanowiłaby, gdyby nie luterańskie gimnazjum akademickie – toruńska szkoła półwyższa, z którą jezuickie kolegium nawet równać
się nie mogło. Jedyna ewentualna wyższość katolickiego kolegium nad protestanckim gimnazjum akademickim to wyższość zarazem ‘aż’ i ‘tylko’ religijna: to było prawowierne, tamto
zaś heretyckie. Półprawdą jest poprzestanie na informacji, że
jezuici otworzyli kolegium. Istotne jest czy też tylko może być
to, że owo katolickie kolegium na tle protestanckiego gimnazjum jawić się musi jako przedsięwzięcie po prostu skromne.
Kilka dat i faktów wymownie a bezdyskusyjnie uzmysłowi
historyczną wyższość protestanckich początków duszpasterstwa akademickiego nad początkami katolickimi.
Szkoła jezuitów toruńskich cieszyła się pewnym powodzeniem wśród ubogiej szlachty chełmińskiej i kujawskiej, a także synów mieszczan z małych miasteczek, których jezuici
przyciągali sprawną organizacją nauczania, jak i bezpłatnością nauki. To powodzenie kolegium jezuickiego jako zakładu oświatowego wśród okolicznej szlachty nie było równoznaczne z jakimiś poważniejszymi osiągnięciami naukowymi

>>

6

Ibidem.

i dydaktycznymi, którymi mogliby się wykazać nauczyciele
zakonni i które można by przyrównać do poziomu i zakresu
prac naukowych, powstałych w kręgu intelektualnym miejscowego luterańskiego gimnazjum akademickiego7.

Otwarte w 1605 r. kolegium jezuickie jedynie w latach
1612–1625 i 1630–1654 prowadziło „uporządkowaną działalność pedagogiczną”, jego rozwój nastąpił – twierdzi Stanisław
Salmonowicz – „dopiero w okresie spokoju po 1660 r., a przede
wszystkim pod koniec XVII w.”. Tenże badacz kultury umysłowej
dawnego Torunia napisał:
[...] 2. połowa XVII w. nie przyniosła w szkolnictwie jezuickim
postępu pedagogicznego: kolegia jezuickie żyły przez blisko
dwa stulecia dorobkiem z przełomu XVI i XVII w. Z czasem
kontynuowały tylko skostniałe już formy swego wcześniejszego, bujnego rozwoju i wkrótce miały jaskrawo pozostać w tyle
za konkurencyjnym toruńskim Gimnazjum Akademickim8.
Czymże to gimnazjum akademickie było? W największym
skrócie i tym samym uproszczeniu: w 1568 r. toruńska szkoła średnia została zreorganizowana i odtąd stała się gimnazjum. Ta luterańska szkoła powstała o całe trzydzieści siedem
lat wcześniej niż kolegium jezuickie (1605 r.) i poziomem nauki deklasowała katolickiego konkurenta. W 1594 r. nastąpiło
oficjalne podniesienie szkoły toruńskiej do rangi gimnazjum
akademickiego. Stało się to o jedenaście lat wcześniej, niż powstało jezuickie kolegium. Powstało, by już po roku działalności przerwać ją na sześć lat...
W ówczesnym systemie edukacji gimnazjum akademickie było „szkołą średnią o aspiracjach do prowadzenia także studiów wyższych”9. Właśnie te dwie protestanckie szkoły – gimnazjum i gimnazjum akademickie – będą początkiem
duszpasterstwa akademickiego w Toruniu (jeśli tylko zakwestionujemy katolicki „monopol” na prowadzenie duszpasterstwa akademickiego). O ich akademickim statusie świadczy
chociażby fakt niewątpliwie wymowny: insygniami władzy rektora nad szkołą były księga praw szkolnych, berło rektorskie,

>>

7
K. Maliszewski, Działalność jezuitów w protestanckim Toruniu u schyłku
XVI i w XVII wieku na tle stosunków wyznaniowych w mieście, [w:] Jezuici w Toruniu 1596–1996, op. cit., s. 32.
>> 8 S. Salmonowicz, Kultura umysłowa Torunia, [w:] Historia Torunia, red. M.
Biskup, t. 2, cz. 2: W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku, Toruń
1994, s. 205.
>> 9 Ibidem, s. 194.

klucze do budynków i karceru szkolnego oraz pałeczka dyrygenta chóru gimnazjalnego10. Pod koniec XVI w. burmistrz Torunia Henryk Stroband planował przekształcenie toruńskiej
szkoły w akademię protestancką dla całej Rzeczpospolitej. Plan
pozostał planem, ponieważ były mu przeciwne Gdańsk i Elbląg
(miasta mające gimnazja starsze od toruńskiego)11.
Prawda jest jedną z podstawowych wartości wiary chrześcijańskiej. Także wyznania katolickiego. Zarazem trudno zaprzeczyć temu, że półprawda jest całym kłamstwem. Dlatego
pominięcie milczeniem działalności tych dwóch protestanckich szkół – gimnazjum i gimnazjum akademickiego – zmusza do stwierdzenia, że autor czy autorzy informacji czytanej
przez tych, którzy poznają historię dziś jezuickiego kościoła na
podstawie tablicy informacyjnej, robią im przysłowiową wodę
z mózgu, ponieważ początki duszpasterstwa akademickiego
wywiedli z kolegium jezuickiego, które ani zakorzenieniem
w historii miasta, ani poziomem nauczania nie mogło równać
się z protestanckim gimnazjum i gimnazjum akademickim:
Większości działających w nim w latach 1610–1630 pedagogów i uczonych nie powstydziłyby się liczne ówczesne
uniwersytety. Wiek XVII [...] był dla toruńskiego Gymnasium
Academicum epoką znaczenia międzynarodowego12.
Czy w miejscu dla Torunia najbardziej reprezentatywnym –
na Rynku Staromiejskim – swoisty rewanżyzm katolicki pozwolił zafałszować obraz toruńskiej przeszłości? Niepodobna bezdyskusyjnie odpowiedzieć, ponieważ długo można spierać się
o to, czy duszpasterstwo akademickie może być pojmowane
jedynie jako forma działalności Kościoła katolickiego, czy też
nie ma on takiego „monopolu”.
Zarazem drugie zdanie składowe – jezuici „otrzymali kościół
św. Jana, obecnie katedralny” – pozwala przyjąć, że autorowi
czy też autorom tablicy informacyjnej dzieje dawnego Torunia są na tyle dobrze znane, aby używać nazwy w jej dawnej
postaci, tj. właśnie w liczbie pojedynczej. Dziś owa świątynia
jest pod wezwaniem św. Janów (św. Jana Chrzciciela i św. Jana
Ewangelisty). Ta kompetencja jest istotna, ponieważ przewaga
wiedzy manipulanta nad manipulowanym pozostaje warunkiem koniecznym manipulowania.

>> 10 Ibidem, s. 192.
>> 11 Ibidem, s. 195.
>> 12 Ibidem, s. 195–201.

WIARA < ZNACZENIA < 55

Także trzecie zdanie – „Konflikty religijne epoki sprawiały, że
jezuici musieli wielokrotnie opuszczać Toruń” – unaocznia, jak
względne może być orzekanie o granicy między prawdą a kłamstwem. Prawdą jest bowiem, że wrogość protestantów bywała
przyczyną tego, że kolegium jezuickie wiodło żywot „szarpany”:
otwarte w 1605 r., już w 1606 r. przerwało działalność (luteranie zmusili jezuitów do opuszczenia Torunia), podjęło ją w 1612
r., później Szwedzi dwukrotnie wypędzili jezuitów (1626–1629
i 1655–1666). To, że bywali zmuszani do opuszczenia Torunia,
niejako należało do ówczesnej natury rzeczy i o tym tablica informacyjna wspomina. Milczy natomiast o czymś wyjątkowym,
tyle że dla Kościoła katolickiego trudnym: w 1645 r. biskup chełmiński Kasper Działyński rzucił klątwę na toruńskich jezuitów13.
Na tablicy o tym fakcie nie przeczytamy ani jednego słowa14.
Oczywiście ponownie trudno powiedzieć, czy faktycznie powinniśmy przeczytać. Było to bowiem wydarzenie ważne czy
nieważne? Rzecz jasna, informacja turystyczna niejako siłą rzeczy może czy nawet powinna poprzestawać na tym, co najistotniejsze, i o status owej klątwy rzuconej przez biskupa na jezuitów spierać się można wręcz bez końca.
Jednak to inne, dalsze zdanie – jezuici „Powrócili dopiero w roku 1945 i wtedy przekazano im zbudowaną w latach
1743–1756 świątynię luterańską Św. Krzyża [...]” – brzmi poniekąd prowokująco. Prowokuje bowiem, aby zapytać o formę bezosobową: „przekazano”. Jezuici nie zawłaszczyli bynajmniej protestanckiej świątyni? Postąpili (rzec można) biernie:
przyjęli to, co im „przekazano”. Na tablicy nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie o to, kto przekazał i jakim prawem przekazał. Benefaktor pozostaje nieznany, a przynajmniej niewskazany. Podobnie tajemniczy pozostaje historyk jezuitów:
„Jezuici powrócili do Torunia prawie po 200 latach przerwy,
w 1945 roku[,] i przy kościele poprotestanckim Św. Ducha
utworzyli zakonną rezydencję. Kościół [...] przeszedł na wła-

>> 13 J. Okoń, Wstęp, do: Dramaty eucharystyczne jezuitów. XVII wiek, opr. J.
Okoń. Warszawa 1992, s. 16.

>> 14 Jakże małomówny jest jezuicki historyk: „Oprócz kłopotów z protestantami wywiązał się też, właśnie na tle wstawionych przez jezuitów [do kościoła]
ołtarzy, konflikt z biskupem Kasprem Działyńskim, zresztą wielkim benefaktorem zakonu. Wizytując kościół św. Janów, biskup stwierdził, że niektóre ołtarze zostały zamienione przez jezuitów na ołtarze patronów zakonu, zgorszyły
go wota przy ołtarzu św. Stanisława Kostki. Nakazał przywrócić do dawnego
stanu kościół św. Janów”. L. Grzebień SJ, Dzieje kulturalne jezuitów toruńskich
(1596–1996), [w:] Jezuici w Toruniu 1596–1996, op. cit., s. 61–62.
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sność zakonu”15. Można odnieść wrażenie, że oto zadziałał
mechanizm wręcz automatyczny: jezuici wrócili do Torunia
i tym samym przejęli na własność świątynię, która nigdy do
Kościoła katolickiego nie należała. W tym miejscu, tj. w związku ze zmianą właściciela świątyni, należy dopowiedzieć coś,
o czym zgodnie milczą i autor/autorzy tablicy informacyjnej,
i autor publikacji opatrzonej tytułem Dzieje kulturalne jezuitów toruńskich (1596–1996): otóż nowi właściciele poprotestanckiej świątyni „zdematerializowali” empory boczne, pozostawiając tylko emporę organową. Ponieważ empory boczne
(tzn. nad nawami bocznymi) były typowym dla protestanckiej
architektury kościelnej elementem wnętrza. Mówiąc wprost:
w perspektywie ochrony dziedzictwa kulturowego toruńscy
jezuici postąpili barbarzyńsko! Czego mogą domyślić się jedynie ci, którzy, zwiedzając ich kościół, skojarzą to, co sterczy
z filarów świątyni, z tym, co niegdyś na tym czymś sterczącym
opierało się. W kontekście tegoż katolickiego barbarzyństwa
szyderczo brzmią słowa widniejące na poprzedniej tablicy:
„Jako Kościół Akademicki [poewangelicki zbór staromiejski]
został poświęcony 8 czerwca 1945 roku i od tego czasu znajduje się pod opieką Towarzystwa Jezusowego”.
Czy analizowana tu tablica, zdawałoby się informująca o najważniejszych faktach historii dziś jezuickiej świątyni, jest dezinformacją? Czy dowodzi, że jej czytelnikom można komunikować
nieprawdę i zarazem uniknąć przyłapania na kłamstwie? Odpowiedzi twierdzące niejako wymuszają orzeczenie, że może być
ona potraktowana jako manipulacja. Orzeczenie wzmocnione
kontekstem i tym samym poniekąd bezdyskusyjne.
Otóż tajemnica formy bezosobowej – jezuici „Powrócili dopiero w roku 1945 i wtedy przekazano im zbudowaną w latach
1743–1756 świątynię luterańską Św. Krzyża [...]” – jest prozaiczna, wszak kiedy nie wiadomo, o co chodzi, zazwyczaj chodzi o pieniądze: w lipcu 2011 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
orzekł, że toruńska gmina ewangelicko-augsburska ma otrzymać 10 mln zł tytułem rekompensaty od państwa za utracony po wojnie kościół16. W takim kontekście, tj. zwrotu mienia
protestanckiego, tablica – zdawałoby się, jedynie informacyjna – ujawnia swą jeszcze jedną funkcję: oddziaływa na tłumy

>> 15 Ibidem, s. 83.
>> 16 M. Oberlan, Miliony dla ewangelików, „Nowości”, 8.7.2011 (nr 157), s. 1;
por. s. 8.

turystów w trybie znamiennym dla manipulacji17, ponieważ
szesnastowieczną tradycją wpierw wywołuje szacunek dla toruńskich jezuitów, następnie rodzi współczucie dla nich jako
ofiar konfliktów religijnych, by – zgodnie z klasyczną teorią
retoryczną – pozyskawszy życzliwość turystycznego audytorium, już tylko manipulacyjnie, gdyż skrycie („podtekstowo”)
zwerbalizować interes materialny toruńskich jezuitów (protestantom nie jesteśmy winni jakiegokolwiek odszkodowania za
ich świątynię przez nas wykorzystywaną, gdyż to nie od nich
ją otrzymaliśmy). Turyści pozostają nieświadomi, że tekst informacji turystycznej „podtekstowo” wyjaśnia im, dlaczego skarb
państwa, a więc podatnik – także ten niewierzący czy też protestant – ma zapłacić odszkodowanie (wszak PRL była „paserem”), natomiast sam jezuicki beneficjent poszkodowanym niczego nie zapłaci. Ta nieświadomość jest znamienna właśnie
dla manipulacji18.

>> 17 „Definiowanie manipulacji nie nastręcza większych trudności. Za jej

istotę uznaje się powszechnie wywieranie wpływu w celu osiągnięcia korzyści kosztem uczestników jakiejś sytuacji komunikacyjnej. Manipulator stara
się przy tym wytworzyć wrażenie, że działa dla dobra lub w imieniu manipulowanego, że to, co się mu proponuje, jest maksymalnie korzystne i zapewni
mu komfort fizyczny i psychiczny. Byłby to rodzaj gry o sumie zerowej, gdyby
obie strony były świadome jej reguł – manipulacja zakłada jednak nieświadomość jednej z nich, co do intencji i strategii drugiej. Dlatego manipulacja
jest oszustwem, którego zdemaskowanie kończy grę lub nadaje jej inną postać. Chęć wywierania wpływu nie jest sama w sobie niczym złym, co więcej
wydaje się nieodłącznym składnikiem wszystkich (albo przynajmniej większości) sytuacji komunikacyjnych, jeśli uznamy, że każda interakcja ma charakter
celowy, intencjonalny. O manipulacji możemy jednak mówić dopiero wtedy,
gdy intencja jednego z uczestników interakcji jest realizacją jego indywidualnego lub grupowego interesu ze szkodą dla innych. Stosowanie nieuczciwych
metod, technik i narzędzi stanowi naturalną konsekwencję takich zamysłów,
zgodnie ze złotą regułą oszustów: cel uświęca środki”. J. Jastrzębski, Świat według mediów czy świat według nas, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji,
red. G. Habrajska, Łask 2007, s. 166; podkr. aut.
>> 18 „[...] manipulacja jest celowym i finalnym działaniem nadawcy komunikatu (manipulanta), którego dążeniem jest wpłynięcie na zachowania, działania czy myśli odbiorcy w taki sposób, aby ten traktował to zachowanie jako
naturalne i wynikające z jego woli, które w rzeczywistości niekoniecznie musi
być zgodne z jego własnymi interesami, pragnieniami czy intencjami. Manipulacja pojawia się w sytuacji zdefiniowania jej przez innych uczestników
bądź obserwatorów danego dyskursu. Z tego też względu kategoria nieświadomości manipulowanego pojawia się głównie w kontekście braku możliwości pełnego odkrycia intencji manipulanta. W konsekwencji pozwala to manipulantowi narzucić swoją definicję sytuacji innym uczestnikom komunikacji
społecznej, doprowadzając do tego, że wszyscy realizują jego cele, uznając
je za własne”. A. Seklecka, Polityka – media – manipulacja medialna. Przypadek
Polski po 1989 r., Toruń 2011, s. 38.

Owa forma bezosobowa czasownika – „przekazano” –
z pewnością jest finansowo funkcjonalna: pozwalała bowiem
pominąć milczeniem dziś (tj. po 1989 r.) wstydliwego dobrodzieja, mianowicie tzw. władzę ludową z jej swoistą postawą
wobec poszanowania prawa własności (pobolszewickie „grabić zagrabione”). Jezuici – sugerowała i dalej sugeruje forma
bezosobowa „przekazano” – nie wyciągnęli ręki po protestancką świątynię, po prostu tylko przyjęli to, co (przynajmniej na
tablicy: nieznany) dobroczyńca przekazał im: zbór poewangelicki. Pisząc wprost, bez owijania rzeczy w bawełnę: przyjęli od PRL-u to, co ani do PRL, ani też do Kościoła katolickiego
nigdy nie należało (toruńska działalność jezuitów przed 1773
r. wiązała się z kościołem św. Janów). Mogę zrozumieć, dlaczego Polska Rzeczpospolita Ludowa prawa własności nie respektowała, mogę nawet zrozumieć, dlaczego III Rzeczpospolita
ma (z moich podatków!) zapłacić odszkodowanie prawowitym
właścicielom świątyni. Nie mogę jednak zrozumieć katolickiej
moralności Kalego. Państwo okraść Kościół – grzech i wypłata odszkodowania stronie poszkodowanej (por. działalność
państwowo-kościelnej komisji majątkowej). Państwo okraść
gminę ewangelicko-augsburską – nic złego nie stało się, a odszkodowanie wypłaca jedynie pośredniczące w zawłaszczeniu
cudzej własności państwo, natomiast sam katolicki beneficjent
żadnych następstw bezprawnego wzbogacenia się nie ponosi. O tym, że jednak ma on coś na sumieniu, świadczy dwakroć
użyta (na poprzedniej i obecnej tablicy) bezosobowa forma
„przekazano” – brzmiąca niczym atak prewencyjny. Wyprzedzający ewentualne żądanie wypłaty odszkodowania.
Czy tablica stojąca przed wejściem do kościoła Ojców Jezuitów, a więc w centralnym miejscu Torunia, jest jedynie przejawem rekatolicyzacji protestanckiej tradycji miasta, czy również
przykładem manipulacji? Na pierwszą część pytania odpowiem twierdząco, na drugą – jednak z pewnym wahaniem, ponieważ warunkiem koniecznym i podstawowym mówienia
o manipulacji pozostają skrytość działań oraz niecne intencje manipulatora. Niepodobna uwierzyć, że prawdy, półprawdy i przemilczenia na tablicy wynikają jedynie z ograniczonej
kompetencji historycznej autora czy autorów dezinformującej
informacji – wszak liczba pojedyncza – kościół św. Jana – owej
kompetencji dowodzi. Tym trudniej uwierzyć w czystość odautorskiej intencji, kiedy zważymy, kim są jezuici jako siła kul-
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turotwórcza dawnej i współczesnej Polski. Jedynie piąte przez
dziesiąte znają przeszłość miasta, w którym od półwiecza prowadzą działalność duszpasterską?
Zatajanie tego, o czym czytelnik dezinformującej informacji
o początkach duszpasterstwa akademickiego w Toruniu powinien się dowiedzieć, nie jest kłamstwem tak jawnym, by przy-
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łapać na nim niczym złodzieja za rękę. Zarazem półprawda jest
pełnym kłamstwem. Dlatego duża tablica na Rynku Staromiejskim jako przykład manipulowania historią miasta powinna jak
najszybciej zostać zastąpiona inną. Taką, która półprawdami
nie będzie mamić czytelników ani przynosić wstydu osobom
i instytucjom ją stawiającym.

Konstruktywny kryzys
Z księdzem Adamem Kwaśniewskim
rozmawia Aneta Sochacka
„Kryzys musi przyjść, ale o jakości mojego kapłaństwa, a może nawet szerzej – człowieczeństwa – decyduje to, co ja z tym kryzysem zrobię”.

>>Zawsze zdarzały się przypadki rezygnacji księży z kapłaństwa, ale w ostatnich latach słyszy się o tym coraz częściej.
Czy to dlatego, że coraz więcej księży odchodzi z Kościoła,
czy raczej częściej słyszymy o tym dlatego, że media skupiają
na tej sprawie swoją uwagę? Może księża o tym chętniej mówią? Może przełamali jakieś tabu?
>>Odpowiedź na te pytania brzmi dosyć przewrotnie – i tak,
i nie. Trudno jednoznacznie powiedzieć. Z całą pewnością media częściej o tym informują. Wydaje mi się również, że więcej
księży odchodzi, ale nie sądzę, żeby doszło do jakiegoś przełamania „tabu”.
>>Z badań prof. Józefa Baniaka, socjologa religii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wynika, że na około
800 księży 37% rozważa lub rozważało sens swego kapłaństwa i ewentualne odejście, 28% przeżywa kryzys, ale nie
chce odejść do stanu świeckiego. Czy te dane, choć nieopublikowane, mogą świadczyć o złym stanie duchowieństwa
lub o jakichś zachodzących w Kościele zmianach?
>>Zawsze miałem ogromny dystans do badań socjologicznych,
bo w końcu ich wyniki to w zdecydowanej mierze kwestia od-

powiedniego postawienia pytania. O czym świadczy te 37%?
Czy o tym, że z badanej grupy ok. 300 księży nie czuje powołania i nie widzi dla siebie miejsca w Kościele, czy też o czymś
zupełnie przeciwnym – że traktują swoje powołanie odpowiedzialnie i zastanawiają się nad jego sensem? Mało tego: są realistami i wiedzą, że nie są ludźmi z kamienia i może zdarzyć
się taka sytuacja w ich kapłańskim życiu, która ich po prostu
przerośnie, i w związku z tym zastanawiają się, czy wtedy nie
uciekną, nie zdezerterują. Warto zadać inne, analogiczne pytanie – ilu narzeczonych zastanawia się, czy w przyszłości się nie
rozwiodą. I dodać do tego: i oby się zastanawiali! Jeżeli tego
nie zrobią przed ślubem, to nawet pierwszej trudnej sytuacji
w małżeństwie mogą nie przetrwać, a jeżeli zastanawiają się
nad tym, jeżeli myślą o temacie, to są na niego gotowi, mają
pewną – często nawet nieuświadomioną – strategię postępowania i o wiele większe szanse na doczekanie razem w miłości
złotych godów. A te 28%? Szczerze mówiąc, dziwię się, że nie
99%! Kapłaństwo to nieustanny kryzys – kryzys swojej świadomości związanej z tym, że często spotyka się ludzi bardziej
świętych ode mnie samego. Kryzys wiary, kryzys moralności
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etc. Ale niestety przyjmujemy od razu, że kryzys ma wydźwięk
negatywny, że to coś złego. Może w kwestii ekonomicznej tak,
ale warto posłużyć się przykładem ze sportu. Jeżeli ktoś biegnie w maratonie, to prędzej czy później dopadnie go kryzys.
Nie da się biec przez 40 km na 100%. O tym, czy sportowiec
osiągnie sukces, decyduje więc to, w jaki sposób daje sobie
radę z kryzysem. Podobnie w kwestii duchowości i tym samym
powołania. Kryzys musi przyjść, ale o jakości mojego kapłaństwa, a może nawet szerzej – człowieczeństwa – decyduje to,
co ja z tym kryzysem zrobię. Czy mu się poddam, czy będę starał się go pokonać.
>>Czy jeśli już ksiądz zdecyduje się zrezygnować z kapłaństwa, powinien odejść „po cichu”, czy śmiało mówić o swej
decyzji? Dlaczego duchowieństwo stara się utrzymać tę
sprawę w tajemnicy? Czy te odejścia mogą w jakiś sposób
wpłynąć na wiernych?
>>Dzisiejsze czasy mają to do siebie, że im bardziej się człowiek
stoczy, tym głośniej o nim będzie się mówić.
Odejście z kapłaństwa „po cichu” to moim zdaniem nie kwestia tuszowania przez Kościół wstydliwej sprawy, ani tym bardziej kwestia wiary, ale przede wszystkim to sprawa dobrego
wychowania i jakiejś elementarnej kultury osobistej. Taka decyzja zawsze wpływa na wiernych. Weźmy pod uwagę taką
prostą sprawę jak spowiedź. Skoro człowiek się u księdza spowiada i ufa mu, że dochowa tajemnicy spowiedzi, bo do tego
zobowiązuje go wiara, to jeżeli w pewnym momencie ten sam
ksiądz mówi i ogłasza publicznie, że ta wiara nie jest już dla
niego niczym ważnym, to może rodzić się w człowieku pewien
niepokój, czy mnie nie wyda, czy nie zdradzi moich tajemnic...
Dalej, to kwestia szacunku do uczuć ludzi wierzących. Księża
przecież nauczają prawd wiary i gdy jeden z nich odchodzi, to
rodzi to brak zaufania nie tylko do niego, ale może nawet bardziej do innych przedstawicieli „tej instytucji”.
>>Pojawiają się opinie, że Kościół uważa księdza rezygnującego z kapłaństwa za grzesznika, czy tak jest naprawdę?
I czy faktycznie ksiądz odchodzący z Kościoła powinien czuć
się winny? Skoro jednak nie czuje powołania, to może lepiej,
że zrezygnował?
>>Znowu w tym pytaniu pokutuje „medialny” sposób mówienia o Kościele, jak o każdej innej organizacji pożytku publicznego. A żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi,
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trzeba popatrzyć na Kościół inaczej – jak na wspólnotę ludzi, którzy chcą się zbawić. Jeżeli ktoś przestrzega przykazań, to idzie w kierunku świętości, jeżeli nie, to – grzeszy. Dziś
wszystko chcielibyśmy rozgrzeszać, każde świństwo tłumaczyć wewnętrzną potrzebą psychiczną człowieka itd. Grzech
jest grzechem, jest czymś złym i nazywanie rzeczy po imieniu to nie kwestia niszczenia człowieka, ale wręcz przeciwnie – kwestia szacunku do niego. Jeżeli jakieś zachowanie nazywam grzechem, to nie dlatego, żeby kogoś podłamać, ale
żeby mu pokazać że jeżeli zmieni to swoje postępowanie, to
będzie bardziej szczęśliwy. Przykazania nie są Bogu do niczego potrzebne, one są potrzebne nam. Oczywiście, że odejście z kapłaństwa jest grzechem, i to bardzo poważnym. Każdy w czasie święceń podejmuje konkretne zobowiązania do
wierności, czystości, posłuszeństwa biskupowi i jeżeli łamie
dane słowo, jeżeli, jak mówi przysłowie – „robi z gęby cholewę” – to nie mówmy, że to heros i bohater! Powinien czuć się
winny, bo to jedyna szansa na to, żeby ocalił chociaż swoje
człowieczeństwo. A co do odczuwania powołania: po pierwsze 6 lat seminarium to aż za dużo czasu, żeby się przekonać,
czy ma się powołanie, czy nie. A po drugie powołanie do kapłaństwa, tak samo jak i do małżeństwa, to nie tylko kwestia
uczucia, ale może nawet bardziej postawy. Uczucia to efekt
takiej a nie innej biologii człowieka, mają ogromną siłę oddziaływania, ale są też chwiejne. Dlatego musi być jeszcze
czynnik odpowiedzialności – mniej efektowny, ale bardziej
stały. I to, co powiedziałem, to nie jakaś wielka nauka teologiczna, ale czysty fakt z zakresu psychologii.
>>Czy można w ogóle podjąć się próby podania przyczyn,
z powodu których księża odchodzą? Czy to raczej pobudki prywatne, wygaśnięcie powołania do kapłaństwa? Czy
jak w przypadku Stanisława Obirka, byłego jezuity, rozczarowanie zakonem? (Jak sam mówił, był rozczarowany „brakiem wsparcia ze strony współbraci” po sprawie z jego komentarzami odnośnie do zmarłego papieża, za co został
ukarany przez zakon). Lub jak w przypadku Tadeusza Bartosia – sprzeciw wobec Kościoła w Polsce? (Mówił, że sprzeciw
budzi w nim „nadmierny rytualizm, wychowanie w strachu,
skupienie Kościoła na sobie samym, na własnym przetrwaniu, działanie na pokaz. I wreszcie – szkodliwy system życia
duchownych”).

>>Po pierwsze obaj panowie są obecnie w związkach z kobietami i patrząc na to z perspektywy czasu, trudno nie zauważyć,
że oba te związki musiały się zacząć wcześniej niż ich odejście
z kapłaństwa... Przyczyn jest tyle, ilu jest ludzi, ale raczej nie jest
to nigdy jedna sprawa, ale wiele złożonych (zakochanie, niezrozumienie, kłótnie ze współbraćmi etc.) i często jest tak, że
na odejście ma też wpływ własna ambicja. O tym nie można
zapomnieć, że księża często – nie mogąc się realizować w małżeństwie – uciekają w coś, co można nazwać aktywizmem
i jeżeli ktoś tego nie docenia, albo torpeduje takie pomysły, to
kryzys gotowy.
>>Czy odejście z zakonów wyżej wspomnianych osób można
w jakikolwiek sposób powiązać ze stanem polskiego Kościoła, czy to odosobnione przypadki? Czy można mówić o kryzysie duchowieństwa?
>>Zdecydowanie nie mówiłbym tu o „stanie polskiego Kościoła”, ale jednocześnie jestem zdecydowanie za kryzysem. Z jednym zastrzeżeniem – nie chodzi o kryzys duchowieństwa, ale
o kryzys męskości ogólnie. Współczesna kultura wychowuje
dużych chłopców, a nie mężczyzn i stąd tak trudno o odpowiedzialność, a co za tym idzie – wierność. I tak uważam, że Kościół
lepiej radzi sobie z tym kryzysem, bo warto mieć świadomość,
że w Polsce odchodzący księża to mniej niż 1% wszystkich duchownych, a jeżeli popatrzymy na statystyki rodzin zostawionych przez ojców, to będzie to dużo więcej (ok. 400 tys. rozwodów w samym tylko 2007 roku, jeżeli się nie mylę).
>>Czy celibat powinien zostać zniesiony? W ogólnej dyskusji
na ten temat mówi się, że w Piśmie Świętym nie ma bezpo-

średniego nakazu zachowywania celibatu. Pojawiają się też
głosy, że nie ma żadnych konkretnych przeciwwskazań odnośnie do ewentualnego małżeństwa księdza. Ale czy zniesienie celibatu nie wprowadziłoby zamętu, nie byłoby jakimś
zamachem na tradycję lub złamaniem prawa kanonicznego?
Jaki jest stosunek księży do celibatu?
>>Celibat nie pochodzi z prawa Bożego, ale ludzkiego i teoretycznie może być zniesiony w każdej chwili. Co więcej, w Kościołach katolickich innego obrządku niż rzymski, np. w Kościele greko-katolickim, celibat jest dowolnym wyborem, ale...
po pierwsze, jako ksiądz dzień w dzień Bogu dziękuję za celibat, bo gdybym miał żonę i dzieci, mógłbym zrobić dla swoich
parafian najwyżej 10% tego, co teraz – ze spowiadaniem czasem do godziny 2.00 w nocy włącznie. Po drugie, mam kolegów greko-katolików, którzy zazdroszczą nam celibatu, bo np.
biskup, wysyłając księdza na parafię, musi pamiętać nie tylko
o nim, ale też o jego rodzinie – czy żona będzie miała pracę,
dzieci szkołę itd. Przez to czasem na parafię wyświęceni księża czekają 10–15 lat. Często zdarzają się też na parafiach jakieś
problemy, trudne relacje (nie każdy każdego musi lubić), jeżeli nie mam żony i dzieci i nie mogę wytrzymać z proboszczem,
to idę do biskupa i od czerwca jestem gdzie indziej! To takie
NIEKTÓRE praktyczne rzeczy, ale jeden argument jest dla mnie
osobiście najważniejszy – celibat to najpiękniejsze wyznanie
wiary, jakie można sobie wyobrazić. Jeżeli zdrowy facet, któremu podobają się kobiety, który mógłby być świetnym ojcem,
mówi temu nie, „ze względu na Królestwo Boże”, to on musi
w to naprawdę wierzyć. I o to tu chodzi.
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O duchowości z duchownym
Z ojcem Wojciechem Czwichockim
rozmawia Magda Witkiewicz
„Być może w przyszłym pokoleniu zniknie presja. Religijność nie będzie już wynikać
tylko z tradycji i kultury. Częściej będzie związana z podjęciem decyzji – jeśli tak właśnie chcesz, jeśli to deklarujesz – to wierzysz” – tłumaczy ojciec Wojciech Czwichocki.

>>Magda Witkiewicz: Co to jest duchowość?
>>Ojciec Wojciech Czwichocki: Istnieje sporo definicji. Niektórzy rozróżniają pojęcia duchowości i religijności. To jest jeden
z takich współczesnych poglądów. Polega on na tym, że religijność związana jest z konfesyjnością – człowiek wyznaje jakąś
religię, w związku z tym spełnia różne obowiązki, uczestniczy
w życiu modlitewnym.
>>M.W.: Czy można zatem powiedzieć, że pojęcie religijności
zawiera się w duchowości? Czy to synonimy?
>>O.W.: Myślę, że nie można. Duchowość jest pojęciem, które niekoniecznie musi być związane z wyznawaniem wiary,
z przynależnością do wspólnoty wyznaniowej. W tym kontekście duchowość byłaby czymś – powiedzmy – bardziej ogólnym, dotyczącym każdego człowieka.
>>M.W.: Dlaczego?
>>O.W.: Dlatego, że człowiek jest istotą cielesną, zmysłową, żyjąca w świecie namacalnym, ale każdy ma aspiracje, które są
trochę większe od tego, co zawiera się w pojęciu „dobra materialne”. Każdy rozwija się intelektualnie, ma potrzeby arty-

styczne i w tym też się wyraża. Istota ludzka istnieje jako osobowość. To jest taka przestrzeń, którą można by także nazwać
duchowością – że rozumiem, potrafię, mogę się rozwinąć jako
człowiek. Nie tylko wtedy, kiedy spełniam swoje funkcje życiowe, swoje ambicje związane ze zdobywaniem wiedzy. To
jest coś więcej – kiedy mogę powiedzieć, że jestem w pełni człowiekiem. Mogę mówić o teologii chrześcijańskiej, bo
ta dyscyplina jest mi bliższa – duchowość jest to integrujący
człowieka rozwój, który jest jednocześnie odkrywaniem i pogłębianiem jego relacji z Bogiem. Oczywiście pułapki istnieją
– może to być pokusa eskapistyczna: ponieważ w życiu sobie
specjalnie nie radzę, moje życie jest mało interesujące albo ja
jestem mało sprytny, to będę realizować siebie w przestrzeni
duchowej, będę poszukiwał jakichś wyjątkowo wzniosłych, mistycznych elementów. I to jest pułapka, bo każdy nauczyciel,
mistrz duchowości powie, że to żadna duchowość, tylko zwykła ucieczka od życia. Chodzi o to, że te relacje z Bogiem, ten
mój duchowy poziom człowieczeństwa nie jest w opozycji,
poza moim życiem, tylko właśnie w nim. I ta właśnie cecha jest
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chyba wspólna dla wszystkich duchowych nauczycieli, nie tylko dla chrześcijańskich – żyj pełnią swojego człowieczeństwa
w tym świecie, w którym żyjesz teraz.
>>M.W.: Czy istnieją jakieś determinanty duchowości, a przez
to religijności? Czy jakieś zewnętrzne czynniki wpływają na
to, że ktoś wierzy, a ktoś inny nie?
>>O.W.: Sytuacja, w której zewnętrzne czynniki na nas nie oddziałują, nie istnieje. Z pewnością to, gdzie żyjemy, na nas
wpływa. Nie zawsze wpływa tak, jak chcemy. Nie żyjemy przecież w wyabstrahowanej rzeczywistości.
>>M.W.: Polska uznawana jest za kraj bardzo katolicki. Jej
przeciwieństwem jest na przykład Francja. Co jest przyczyną
takiego stanu rzeczy?
>>O.W.: Myślę, że przede wszystkim historyczne uwarunkowania.
Jesteśmy społeczeństwem znacznie mniej zsekularyzowanym
niż społeczeństwa Europy Zachodniej. Ale teraz również jesteśmy
świadkami procesu sekularyzacji w naszym kraju. Jestem pewny,
że religijność, a także duchowość, będzie się w Polsce zmieniać.
Kościół przez kilkaset ostatnich lat był bardzo związany z tożsamością narodową, ponieważ Polska miała z nią
i z niepodległością problemy. W związku z tym Kościół był takim miejscem, gdzie ta tożsamość, ta myśl „jestem Polakiem”,
była mocno ugruntowana. Kiedy w Zachodniej Europie procesy sekularyzacyjne mocno się rozwinęły, to nas to ominęło,
bo byliśmy w zupełnie innym kontekście historycznym – my
wtedy szliśmy walczyć z komuną. Duchowni byli po tej drugiej
stronie – ludzi, którzy byli komunie przeciwni. Dlatego myślę,
że te procesy się po prostu opóźniły.
>>M.W.: Czy za dwadzieścia lat Polska stanie się krajem zlaicyzowanym?
>>O.W.: Nie wiem, jak będzie za jakiś czas, trudno powiedzieć.
Francja kiedyś była bardzo chrześcijańskim państwem. W XIX
wieku pochodziło z niej najwięcej świętych. Holandia – nikt
by dzisiaj nie pomyślał, że to był bardzo religijny kraj – przed
drugą wojną światową miała najwięcej misjonarzy. Przykłady
z ostatnich lat: Hiszpania i Irlandia. Obserwuje się tam niezwykle szybkie i radykalne procesy laicyzacyjne. Sądzę, że w Polsce
będzie podobnie. Nie wiem tylko, na jaką skalę.
>>M.W.: Czy w naszym kraju zauważalny jest spadek religijności? Według badań CBOS blisko połowa ankietowanych
zauważa zmniejszenie się religijności.
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>>O.W.: Mierzy się to zazwyczaj takimi rzeczami jak: uczestniczenie w mszy świętej, przystępowanie do sakramentów, ilość
powołań. To są rzeczy, które łatwo zbadać. Te wskaźniki rzeczywiście spadają.
>>M.W.: W dalszej części raportu CBOS pojawia się informacja, że 95% Polaków uznaje się za katolików. Czy to oznacza,
że w dalszym ciągu jesteśmy katolickim narodem, ale ta nasza intensywność wiary i religijności spada?
>>O.W.: Można tak powiedzieć. Ale jest też prawdopodobne, że
nasza intensywność przeżywania wiary wcale nie była tak intensywna, jak nam się wydawało. Być może polski katolicyzm
był bardziej związany właśnie z tożsamością narodową, może
z tradycją. Był płytki. Takie wnioski też można wyciągnąć.
Nie wiemy, co nas czeka w przyszłości. Być może będzie tak,
że rzeczywiście społeczeństwo stanie się mniej wierzące. Być
może w przyszłym pokoleniu nie będzie już takiej presji, żeby
95% ludzi deklarowało się jako wierzący.
>>M.W.: Myśli Ojciec, że to jest presja?
>>O.W.: Myślę, że w dużym stopniu. To nie jest tego rodzaju
presja, że się ludzie boją. Niektórzy mówią, że są wierzący, bo
ich rodzice chodzili do kościoła, bo tak zostali wychowani...
>>M.W.: Czyli rodzina jest czynnikiem determinującym wiarę?
>>O.W.: Nie powiedziałbym, że to determinizm. Rodzina ma
wpływ, ale to nie jest aspekt warunkujący naszą wiarę. Coraz
bardziej religijność w Polsce będzie związana z podjęciem decyzji – jeśli tak właśnie chcesz, jeśli to deklarujesz – to wierzysz.
W Kościele teraz takim momentem decyzji świadomego człowieka ma być sakrament bierzmowania, ale wiemy, jak przygotowania do niego wyglądają.
>>M.W.: Co oznacza tradycyjna religijność?
>>O.W.: W Polsce religia jest w tym sensie tradycyjna, że ludzie
wiedząc, iż od pokoleń większość z nas jest katolikami, nie zamierzają się zastanawiać nad wiarą. Myślą: „bo tak po prostu musi być”. W nowoczesnych społeczeństwach ten model
już dawno został zakwestionowany. Zrozumiano, że wcale tak
być nie musi. To ty decydujesz, czy chcesz dalej żyć w tradycji, w której się wychowałeś, czy nie. Twoja decyzja jest ważna.
>>M.W.: Wynika z tego, co Ojciec mówi, że bardzo prawdopodobne jest to, iż za dwadzieścia lat w polskim Kościele będzie mniej ludzi, ale będą to świadomi członkowie wspólnoty, którzy zastanawiają się nad swoją wiarą.

>>O.W.: Najlepiej by było, żebyśmy nie tylko się nad nią zastanawiali, ale ją też przeżywali. Myślę, że to jest taki proces. We
wspomnianej Francji jest teraz zupełnie inaczej niż w Polsce –
bardziej laickie są wsie. Nie ma tradycyjnej religijności wiejskoludowej. Jest znacznie więcej osób, głównie w środowiskach
refleksyjnych, którzy zaczynają być ludźmi wierzącymi ze swojego wyboru. Jeśli świadomie podejmuje się decyzję bycia częścią jakiejś wspólnoty religijnej, to wtedy ta wiara startuje z zupełnie innego poziomu.
>>M.W.: Niektórzy uważają, że w przyszłości nauka rozwinie
się do tego stopnia, że religia nie będzie nam już potrzebna.
Co daje nam religia, czego nie daje nauka?
>>O.W.: A co daje nam nauka?
>>M.W.: Odpowiedzi na nurtujące nas pytania, dowody, poczucie pewności, bezpieczeństwa.

>>O.W.: Nie sądzę, że na wszystkie pytania nauka odpowie. To,
że religia coraz bardziej wycofuje się z tych przestrzeni, które zajmuje nauka – to dobrze. Tak powinno być. Na początku
pytała mnie Pani o duchowość. I właśnie duchowość jest taką
przestrzenią, której nauka nie jest w stanie sprostać.
>>M.W.: Coraz częściej w polskim dyskursie medialnym, gdy
mówi się o religijności Polaków, stawia się po jednej stronie
gorliwego katolika związanego z Radiem Maryja i ojcem Rydzykiem, z drugiej zaś ateistę. Czy nie ma nikogo pomiędzy?
>>O.W.: Oczywiście, że jest. Nie podoba mi się, że rzeczywiście
do takiej polaryzacji dochodzi. Słowo „katolicki” pochodzi z języka greckiego i oznacza „powszechny”. To, że Kościół jest powszechny, nie oznacza, że każdy musi w taki sam sposób przeżywać swoją wiarę. W naszej religii powinno być miejsce dla
różnorodności.
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Ja ci mówię, że jest
Agnieszka Tkaczyk

– To było we Francji. Zatrzymaliśmy samochód, obok drogi pasły
się krowy. Pastwisko okalał drut. Złapałem, puściłem. E tam, nie
ma prądu. Na oczach moich znajomych chciałem się popisać tą
sztuczką i znów dotknąłem... Jak mną telepnęło! Był tam inżynier
elektryk i powiedział, że to prąd pulsujący. Nie wiedziałem, nie
wierzyłem, a jednak mnie kopnął. Wypij arszenik rozpuszczony
w wodzie. Możesz nie wierzyć, że to arszenik, a i tak się otrujesz.
Nie musisz wierzyć w szatana, jesteś wolny. Ja ci mówię, że jest.
– To moje cztery syneczki kochające – pani Stanisława Derdziuk pokazuje mi zdjęcie.
– Gienio, on jest prałatem w Tomaszowie Lubelskim. Tutaj
bliźniaki: Andrzej – kapucyn i profesor na KUL-u i Zbyszek – był
ministrem, teraz jest szefem ZUS-u. Między nimi siedzi Krzysio,
pracuje w korporacji energetycznej w Zamościu. Czy ja się bałam o Gienia, kiedy się dowiedziałam?
A czegóż ja się miałam bać? Jego sam papież pobłogosławił.
Marchewka
Z księdzem Eugeniuszem Derdziukiem rozmawiamy w parafialnej kancelarii. Obok plebanii stoi modrzewiowy kościół kryty gontem – Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Belki są już bardzo ciemne. W jego cichym
wnętrzu unosi się intensywny zapach drewna.
– Chyba bieda to sprawiła. Pewnie dlatego mnie i braci zawsze łączyła solidarność – opowiada ksiądz Eugeniusz. – Chodziliśmy w tych samych rzeczach, wszystko było nasze, nie
moje, nie twoje. Marzyłem, żeby mieć plastikowe okładki na
zeszyty; atrament się robiło z ołówków chemicznych. Była bieda. Był szacunek. Nie było rywalizacji. Do siódmej klasy mieszkaliśmy wszyscy, wraz z naszą babcią, w jednej izbie. Ja jestem
najstarszym z czterech braci. Po mnie jest Krzysiek, potem bliźniaki Andrzej i Zbyszek.

Bez wątpienia sercem domu była religia. Pacierz rano i wieczorem – miał być zmawiany głośno, mama tak nakazywała.
Kiedyś coś przeskrobałem i oberwałem od niej, kiedy byłem na
nią zły – mówiłem pacierz po cichu – na złość. Do głowy mi jednak nie przyszło, żeby nie mówić go w ogóle.
Bardzo lubiłem paść krowy. Mogłem wtedy czytać sobie
książki. W szóstej klasie zostałem pomocnikiem bibliotekarza,
miałem dostęp do wszystkich książek w szkole. Zachwycałem
się Kraszewskim, przeczytałem Krzyżaków, fascynowały mnie
przygody Tomka Sawyera, potem przyszedł Sienkiewicz i Trylogia. Pamiętam, że czytałem ją w okresie żniw, kiedy trzeba było
przywozić snopy z pola. I tak się cieszyłem, kiedy pojechał któryś z braci czy rodzice, a ja zostawałem. Wtedy się często zapamiętywałem w czytaniu, aż czasami obrywałem, bo zapomniałem, że już przyjechali.
Był kiedyś taki przedziwny wywiad – dzieci zadawały pytania Ojcu Świętemu:
– A czy papież lubi myć zęby?
Jan Paweł II odpowiadał:
– Czy lubię myć zęby...? Myję.
– A czy papież lubi marchewkę?
– Podają mi... jem.
Myślę, że coś podobnego było u mnie. Pracuję, uczę się. To,
co robię, staram się robić najlepiej. To było takie bycie w tym,
co się robi.
Telefon:
– Panie Piotrze, tak myślałem o tym koszeniu dzisiaj, mlecze takie tu za oknem... może byśmy coś zaczęli, czy nie? No
właśnie, jest już bardzo gorąco w tej chwili... No tak, żeby na 1
maja wszystko było już zrobione. Tak, tak, panie Piotrze, tylko
że jutro niedziela, a tu takie mlecze rosną... Tak, proszę przyjść
i zobaczyć, może byśmy pokosili, a niech to. Dobra, błogosławię. Będę się tu kręcił. Z Bogiem.
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Sławęcin
– My tak: dziś ślub, dziś swój kawałek chleba. I nie mieliśmy ani
łyżki, ani miski, nie mieliśmy nic – powie ojciec księdza Eugeniusza, pan Wacław Derdziuk. – Ludzie sobie musieli wtedy jakoś radzić – doda pani Stanisława. – Aby mleko było, kartofle.
Moje dzieci też nie miały lekko, dzieliły się jedną jagodą. Też
musieli po zarobkach chodzić, plewić buraki. Oni się nie wstydzą tego. Jak mogliśmy, tak ich chowaliśmy najlepiej.
Tak powiedzą, ale za chwilę. Najpierw trzeba do nich dotrzeć, a w sobotę to nie takie łatwe. Ostatni PKS do Sławęcina
odjeżdża po 15., potem 8 km na piechotę. Najpierw wąwozami z Dębowca, potem drogą wśród pofałdowanych pól w Łaziskach. Jest cicho, ciepło i pachnąco. Pachną wiśnie, które właśnie kwitną, czasem czuć też świeży nawóz na polu. Drogą
idzie mieszkaniec, radośnie rozchybotany. Pyta:
– Jest wiosna?
– Jak widać.
– No, jak pani mówi, że jest, to jest!
Na tablicy ogłoszeń przed domem sołtysa plakat kuszący wizją zabawy w stylu Flash Dance, muzykę zapodaje Dj Manieczki.
Transport do Sławęcina proponują chłopaki z włosami farbowanymi na blond (dodatkowo obowiązkowy żel), którzy podjeżdżają we czterech białym oplem. Wszyscy wiedzą, który to dom
państwa Derdziuków. To taki mały, z niebieskim płotem.
– Ja chłop wojenny. Ja nie jestem stąd, ja Zabużniak. Mieszkałem na Wołyniu, Jeziorany Polskie się nazywa ta wieś – mówi
pan Wacław. – Przyjechałem tutaj zza Buga w 1945 r. Rodzina
moja tu przyjechała... jaka tam rodzina, tylko moja matka i siostry. Jeden brat zginął w partyzantce w Łucku. Drugiego brata rozerwała mina. Szwagra bomba zabiła. Ojciec umarł, kiedy
miał 55 lat. Kiedy przyjechaliśmy, to nie mieliśmy nawet najmniejszego okruszka chleba. A rżnęli, bili, mordowali, nie daj
Bóg. Dzieciunie takie maleńkie, to na sztachety były nabijane
jak lalki, i to żywe, nie zabijali ich wcześniej. Widziałem to na
własne oczy. Pani kochana, ja trzy noce spałem między pięcioma trupami, tak trzeba było.
Pomagałem kiedyś kuzynowi mojej matki, Józef Dragon się
nazywał. Pasłem mu krowy na czeskich Jezioranach. Zboże – łany
takie piękne – a krowy tak chodziły po tym zbożu. Nie było komu
tego kosić, żywej duszy tam nie było. Mówię do tych czeskich
kumpli, że gonimy krowy na Jeziorany. Patrzymy, a tu ukraińskie
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chłopaki, też z krowami. „Bacz Kola” – mówi jeden. „Deredziuk prijichał”. – Już nie mów po rusku! – karci męża pani Stanisława. –
Ja mówię „Prijichał, no to prijichał” – pan Wacław mruga do żony
i kontynuuje: – Ten jeden przywitał się normalnie, drugi się patrzy
spode łba. Na chwilę odeszli, a ja mówię: „Chłopaki, wyiwaniamy
stąd, bo będzie bieda. Ten powie gdzie, przyjdą po mnie i od razu
was zamordują”. Pognaliśmy do domu. Józef mówi: „Czemuś tak
wcześnie przygnał?”. Mówię mu, że wcześnie, bo Ukraińcy byli.
„Idź do chałupy, zamknij się i siedź, nie wychodź”.
Był taki Ukrainiec, Niecziepor, porządny człowiek. Wieczorem do tego Józka Dragona mówi: „Wywieź chłopaka, bo mają
dziś wieczorem przyjść po niego”. Więc wuj wziął wóz drabiniasty, rozłożył drabinę, siana napakował cały wóz. Wlazłem w środek w to siano. Przyjechaliśmy do Łucka. „Możesz wyłazić”. Parę
dni później odwiedził nas inny kuzyn matki i mówi: „Hanka,
wiesz co? Józwę Dragona zamordowali, całą rodzinę”. Za mnie
ich zamordowali.
W Wigilię to było. Mieszkali tacy ludzie, może kilometr od
nas, wielka, silna rodzina, dwadzieścia pięć osób na Pośnik. Jak
wpadli, wyrżnęli ich co do nogi. A taka dziewczyna tam była,
osiemnaście lat miała, to na wpół była rozcięta, tak leżała na
łóżku. Poszliśmy tam we czterech. Krwi po kostki. To jedzenie
wigilijne, które przyszykowali, stoi na stole i jeszcze pachnie.
Opłatek nietknięty.
Jeden chłopaczyna się tylko uratował, bo dostał obuchem
w głowę i wsunął się pod łóżko. Zabrali go do szpitala, wyzdrowiał. Powiedział, że wie, kto to zrobił. Pop, dwóch jego synów,
diak (to tak jak u nas organista). Poznał ich, ale przecież nie
mógł już nic zrobić.
– Niech będzie krwi po kolina, ale czysta Ukraina, tak mówili – dodaje pani Stanisława. – Przecież tu u nas na wiosce to
co drugi dom był ukraiński. Ale bardzo uczciwieśmy żyli. Potem
było tak, że jak jakaś wyszła za Ukraińca, to on ją musiał zamordować, a jeśli nie, to ich oboje by zabili.
– Oni różne rzeczy robili – mówi pan Wacław. – Serca wyjmowali, oczy wyjmowali, języki, paznokcie zrywali, ściągali
skórę, wszystko szło na żywca. Jak się kładliśmy spać, to się nie
rozbieraliśmy. I jak przyszli, to w pole tak, żeby nie napotkali.
Bo jak napotkali, to koniec. Przez Łuck płynie Styr. I jak się popatrzyło na ten Styr, to jak Morze Czerwone. Tylko sama krew
i trupy pływały.

Pani Stanisława chowa pod chustką białe włosy. Jej twarz
jest pełna godności. Oczy jasne i mądre. Potrafi obserwować, patrzeć z uwagą. Pan Wacław, choć podpiera się laską,
nie może usiedzieć na miejscu, kiedy opowiada. W ciemnych
oczach ogniki.
– U nas kwaterował ruski porucznik i sierżant – mówi dalej.
– Porucznik rano wstaje i rzuca do mnie: „Wańka, sobierajsia,
budiem wyjeżżat’ waszi Jeziorany”. Miałem wtedy jedenaście
lat. Pytam go, po co ja mam tam jechać. „Nic nie będziesz robił, tylko będziesz pokazywał, gdzie jaki Ukrainiec mieszka”. Ja
tam znałem wszystkich. Mnie dali pepeszkę, automat, sunęła
mi się po ziemi. Oni wzięli tankietkę, lekkie działa tak nazywali. No i idziemy.
– Pierwszy mieszkał Falim, Ukrainiec. Był komendantem
bandy ukraińskiej. Zachodziło się do niego od podwórka, tak
jak tu do nas. Wzięli mnie w środek i idziemy. Przychodzimy,
a on siedzi tak na okraka na progu i czyści broń. Ja do niego
„dobryj dien, Falim”. On się zerwał i za pazuchę ten karabin. Ruskie go za jedną rękę, za drugą, a tu mu wyleciał pistolet i plik
papierów. Wszystkie wioski były tam zapisane, która spalona,
która do spalenia. I tak go rozkrzyżowali i zaprowadzili pod stodołę. „Wańka, strielaj” – mówią do mnie. „Ja nie budu strielat”.
„Strielaj, eto prikaz”. „Nie, ja nie budu”. Wyleciała siostra, matka, płaczą, on nic nie zrobił, on niewinny! Oni nie wierzą, bo te
wszystkie jego papiery mają... „A to – mówi sierżant – szto?!”.
Ten sierżant, jak odciągnie automat, jak puści serię... Wszystkich wytłukł, budynki wszystkie w płomień. Potem szli środkiem wioski, bokami i wszystko palili.
– Nas urodziła mama dziewięcioro, wychowało się nas siedmioro – opowiada pani Stanisława. – Jestem z 1930 roku. Dzień
po moich trzynastych urodzinach, o piątej rano, ojciec wyszedł z domu na obrządek. Wraca, mówi do mamy: „Jużeś kupiła Staszce buty! Nie będzie żadnych butów, gęsi ci ktoś zabrał!”. Kiedy tata to powiedział, złapały go boleści, przewrócił
się i skończył życie...
Gęsi wyłapali AK-owcy, musieli coś jeść. Należał do nich syn
sąsiadów. Przyjechali za nim milicjanci ze Skerbieszowa. Komuniści byli straszni, Ukraińców rabowali, krowy im zabierali,
zostawiali ich w samych koszulach. Przeszukiwali budynki, patrzyli i u nas, bo u nas na sianie spali Ukraińcy. Komuniści bili
po tym sianie, po ludziach, potem dwóch milicjantów podcho-

dzi do naszej mamy i mówią: „Już zabiliśmy jednego bandytę”,
„Kogo?”, „Cwenar Bolesław”. Mój brat się tak nazywał, miał wtedy 26 lat. Strzelili mu z przodu głowy, kula wyszła tyłem. Im nie
zależało, czy to ten, którego szukali, czy inny.
– Ja mieszkałem tutaj po sąsiedzku – pan Wacław pokazuje dom za oknem. – Teściowa była mi przeciwna, bo ja zza
Buga byłem. A żona? Ona miała dwadzieścia cztery lata, oplątała dziadka, no i już... – Już nie opowiadaj bajek! – ucisza męża
pani Stanisława. – 30 lipca to będzie już 55 lat razem. My nikomu nic nie mamy za złe. Kogo Pan Bóg stworzył, to nie opuści,
oby tylko w Niego uwierzyć.
Dwie cegłówki
– Kiedy zostałem ojcem duchownym w seminarium, to mówili, że chodzę z głową w chmurach. Klerycy z IV roku podarowali
mi na Mikołaja dwie cegłówki, żebym sobie je przywiązał i stąpał mocniej po ziemi.
Wcześniej, w technikum, miałem dziewczyny. Zawsze patrzyłem na nie z wielkim szacunkiem. Mierziło mnie, kiedy moi
koledzy zwracali na nie uwagę tylko przez pryzmat ich ciał.
Jak tak można? Lubiłem wiersz Baczyńskiego, który tak pięknie śpiewała Ewa Demarczyk: „Twego ciała kryształ pełen...”. Nie
można dotknąć, żeby nie pobrudzić, nie można skalać. Może
jakoś Pan Bóg myślał o tym. Uwielbiałem tańczyć, chodziłem
na wszystkie dyskoteki. Wiedziałem jednak, że gdybym był na
zawsze z jakąś kobietą, to nie nasyciłoby mnie to, ciągle tęskniłbym za Kimś, za Czymś.
Myśl o seminarium spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. To było w czasie praktyk koło Zawiercia. W pierwszą wolną niedzielę wybraliśmy się grupą na Jasną Górę. Obraz Matki Bożej, jej obecność, bardzo mnie poruszyły. Chodziłem jak
pijany... Obiecałem sobie tam wrócić. Za tydzień pojechałem
tam sam. Chyba od szóstej rano byłem na Jasnej Górze. Ludzie
wchodzili, wychodzili. Stałem najpierw na końcu, potem coraz
bliżej, na kolejnej mszy już przed kratą, potem jeszcze bliżej,
aż doszedłem do barierki, pod sam Obraz. To było około 11.
Pamiętam to moje doświadczenie: jak dobry jest Pan Bóg, jak
On jest dobry... Było mi tam tak dobrze. Pomyślałem, że jeśli
On jest dla mnie taki dobry, to co ja mogę zrobić dla Niego?
Gdzieś w głębi mnie pojawiła się myśl: Matko, spraw, bym został księdzem...
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Potem było udowadnianie sobie, że się do tego nie nadaję. Pamiętam, że po powrocie, i to w kościele, poznałem piękną dziewczynę. Chodziłem na wszystkie zabawy w okolicy. Powtarzałem sobie, że przecież ci księża to umieją tak pięknie
przemawiać, że to wszystko jest takie odległe, ten świat. Nikt
w rodzinie nie wybrał przecież podobnej drogi. Ale kiedy tylko
mogłem być sam ze sobą, wiedziałem, że chcę być księdzem.
Powołanie to jest takie zakochanie się, tylko że w Panu Jezusie. Miłość. Kiedy moja wychowawczyni dowiedziała się o mojej decyzji, zaczęła mnie od niej odwodzić: „Patrz, jacy są księżą,
to słabi ludzie. Ten robi to i to” – im bardziej tak mówiła, tym
bardziej utwierdzałem się w moim przekonaniu. Mówiłem jej:
niech się pani sorka modli, żebym ja taki nie był. Trzeba kogoś,
kto pokaże, że przecież Ewangelia uczy inaczej.
Na świat patrzyłem przez pryzmat Jego Miłości. Wiedziałem
o chorobach, cierpieniu. Ale ja widziałem wszędzie tylko Jego
dobroć. Jak zakochanie, to zakochanie. Bałem się, jak to zakochany. Bóg jest przecież żywą osobą, mogę do Niego mówić.
Tak to porównuję: jeśli się chłopak zakocha w dziewczynie, to
świata poza nią nie widzi. Ale dlaczego akurat ta, a nie inna?
Dlaczego właśnie ta?
Pierwszą parafią był Tarnogród. Do dzisiaj mam tam przyjaciół. Potem poczułem się jak kociak wrzucony na głęboką
wodę. Wikariusz z Tarnogrodu do Katedry Lubelskiej. Szok. Dostałem się następnie na stypendium językowe w Niemczech,
robiłem doktorat. Po stypendium byłem przez dziewięć lat proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Zamościu, od pięciu
lat jestem tutaj, w Tomaszowie Lubelskim.
Zanim zostałem ojcem duchownym w seminarium lubelskim, dostałem kopa Bożej Miłości. Płakałem z radości, rzeczy
niemożliwe stawały się możliwymi. Tak to jest paradoksalnie,
że im bardziej poznaje się tę Miłość Pana Boga, tym bardziej
poznaje się wagę grzechu. Poznaje się też mistrza kłamstwa,
który wciąga.
Kiedy pracowałem w seminarium zamojskim, studenci przyprowadzili dziewczynę, która w moim doświadczeniu wymykała się spoza wszelkich dotychczasowych spotkań. Nigdy nie
wypowiedziała imienia Jezus, a czasem wręcz mówiła, że szatan taki biedny, że wszyscy jeżdżą po nim, a on taki nieszczęśliwy. Otwierałem oczy ze zdumienia – o czym ona mówi? Wrażenie wywarło na mnie też to, o czym opowiadała: o sobie,
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o swoim strasznym cierpieniu, o złu, które czyniła, o obrazie
siebie. Wydawało mi się, że czegoś takiego nie spotkałem, to
mi pachnie jakimś opętaniem, o którym słyszałem tylko z teorii. Rzeczywiście tak było.
Egzorcysta
– Jak ktoś mi mówi, że nie wierzy w Boga, to mu współczuję.
Bo ktoś może być ode mnie lepszym moralnie człowiekiem, ale
wszyscy się potykamy. I wiem, że ja nie jestem sam, że mam
do kogo wrócić. Zazwyczaj kiedy ktoś wierzy w Boga, wierzy
i w szatana. A jeśli jednak nie wierzy?
– To było we Francji. Zatrzymaliśmy samochód, obok drogi pasły się krowy. Pastwisko okalał drut. Złapałem, puściłem.
E tam, nie ma prądu. Na oczach moich znajomych chciałem
się popisać tą sztuczką i znów dotknąłem... Jak mną telepnęło!
Był tam inżynier elektryk i powiedział, że to prąd pulsujący. Nie
wiedziałem, nie wierzyłem, a jednak mnie kopnął. Wypij arszenik rozpuszczony w wodzie. Możesz nie wierzyć, że to arszenik,
a i tak się otrujesz. Nie musisz wierzyć w szatana, jesteś wolny.
Ja ci mówię, że jest.
– Mój kolega ksiądz opowiedział mi o pewnej sytuacji. Kiedyś na oazie, kiedy było bardzo dużo skupienia i modlitwy,
przyszedł do niego chłopak z miejscowości, w której odbywało
się to spotkanie. Pijany, mówił, że chce się wyspowiadać. „Chłopie, nigdy! Dopiero jak wytrzeźwiejesz!”, odpowiedział mu ten
ksiądz. A on z płaczem mówi, że na pewno wtedy nie przyjdzie.
Zaczął się spowiadać, a ksiądz rozpłakał się. Potem modlił się
nad tym chłopakiem, zaczął uwielbiać Boga swoimi słowami.
W pewnym momencie coś jakby puściło, chłopak się uspokoił.
Nagle mówi: „Proszę księdza, to wraca!”. „Co wraca?” „TO wraca!
Niech ksiądz się dalej modli”. Wreszcie niskim głosem mówi: „To
gdzie mam odejść?!”. Ten ksiądz rozkazał odejść szatanowi i puściło. Na drugi dzień chłopak przyszedł trzeźwy i chciał się przyłączyć do grupy. Mówił, że przestało go już ciągnąć do alkoholu.
– Takich rzeczy słuchałem. No tak, Pan Bóg jest mocniejszy,
ale zło osobowe również istnieje. Znałem to wszystko w teorii.
W 2001 roku ksiądz biskup zaprosił mnie na obiad, rozmawialiśmy, zaraz potem wypisał mi nominację. Zostałem egzorcystą. Rytuał egzorcystów mówi o tym, że aby nim zostać, trzeba
mieć doświadczenie, prowadzić uporządkowane życie, ważna
jest też roztropność. Jeżdżę na specjalne spotkania dwa razy

do roku, uczymy się od siebie nawzajem, wspieramy się. Policzyłem, że jest nas stu ośmiu w Polsce.
Męstwo bycia
Obok księdza Eugeniusza na zdjęciu przedstawiającym synów
pani Stanisławy siedzi pierwszy brat bliźniak – ojciec Andrzej
Derdziuk (kapucyn i profesor KUL-u):
– Nasłuchałem się w dzieciństwie wielu historii o mordowaniach, o paleniach wsi. Moja babcia była na Syberii i widziała na
własne oczy rewolucję sowiecką. Kiedy wracała do Polski, musiała przekroczyć Wołgę, w której pływało pełno trupów. Znała
też wiele starych pieśni, które można nazwać eposami, miały
po kilkanaście czy kilkadziesiąt zwrotek. Śpiewała o wyprawie
Sobieskiego pod Wiedeń, opowiadała nam o wojnie krymskiej,
tureckiej, w której udział brał jej ojciec. Później to wszystko opisałem w książce. To była historia świata, w której uczestniczyliśmy poprzez opowieści osób, które doświadczyły tego wszystkiego na własnej skórze.
To było takie męstwo bycia. Wszystkie te wydarzenia sprzyjały solidarności międzyludzkiej. Sławęcin jest jedną z nielicznych wsi, które nie zostały wysiedlone. Mieszkali tam Polacy
i Ukraińcy, jedni chodzili do kościoła, inni do cerkwi. Ale potrafili się przyjaźnić. Ojcem chrzestnym mojej mamy był Ukrainiec. Pamiętało się wszystkich siedem pokoleń wstecz, wiedziało się, czy to kum, czy może Antka kobity szwagra zięć.
Kiedyś któryś z nas śmiał się z dużego nosa kolegi. Zdrowo
oberwał. Nie wolno nikogo krzywdzić. To był taki personalizm
sławęciński – w nawiązaniu do Jana Pawła II, który sformułował
tzw. normę personalistyczną. Brzmi ona tak: do człowieka, który jest osobą, która ma swoją wartość, nie można się odnosić
inaczej, jak tylko z miłością.
Jestem już oczywiście dorosłym człowiekiem, ale kiedy
dzwonię do rodziców i kiedy mój tata mówi: kochamy cię, to
wiem, że tak jest. Małżeństwo rodziców jest małżeństwem
z miłości. Mama właściwie uciekła z domu, a miała już 24 lata.
Czekali na siebie tak długo...
Nie muszę wierzyć, że miłość istnieje, że warto się w jej imię
poświęcić. Że jest czymś, co daje szczęście, siłę i pokój. Nie muszę w to wierzyć, bo ja to po prostu widziałem. Jeżeli Eugeniusz
mówi komuś, że Bóg go kocha, to mówi dlatego, że on to po
prostu widział; nie jest jakimś opowiadaczem, tylko świadkiem.

– Po tych różnych opowieściach o mordowaniu, o podpaleniach, bałem się wyjść na dwór, jako małe dziecko. Te historie
były przecież dramatyczne, straszne. To nie tak, że atmosfera
Sławęcina była niczym tych Reymontowskich Lipców, niemniej
jednak drugi motyw, z powodu którego bałem się nosa wyściubić po zmierzchu, to strach przed tym, żeby mnie jakiś
duch nie porwał. Atmosfera życia była nasycona nadprzyrodzonością. Tuż obok głębokiej wiary ludzie wierzyli w jakiś błądzący ognik, odczyniania, czary. Kobiety wierzyły w ducha domowego domowoja. Jednocześnie chodziły na pielgrzymki do
Krasnobrodu, do Radecznicy, nawet do Częstochowy.
W Sławęcinie niebo i piekło się zazębiały, to było coś niesamowitego. To była jednak zupełnie inna kultura, kultura na
wskroś religijna. Nie zawsze chrześcijańska, ale religijna. Były
różne przykłady działalności magicznej, różne babki i czarownice. Zresztą Eugeniusz spotyka się z nimi i dzisiaj. W Polsce
jest 70 tysięcy zarejestrowanych wróżek, które płacą podatki
i mają się dobrze. Po wieku sekularyzacji to wszystko dopiero
wraca. Ten świat po prostu istnieje. Tamten świat, sławęciński,
był jednak inaczej postrzegany. Religijność magiczna, mentalność magiczna były oparte na wierze. Dzisiejsza magiczna religijność jest pozbawiona fundamentu wiary chrześcijańskiej,
rośnie na podłożu zeświecczonym. Wtedy można się było bronić, teraz potrzebna jest czyjaś pomoc.
Fioletowe guziczki
Dalej na zdjęciu, na prawo od ojca Andrzeja, siedzi kolejny
z braci: Krzysztof Derdziuk (pracownik korporacji energetycznej w Zamościu):
– Oprócz ciężkiej pracy było i wesoło. Kiedy pokazywali Wyścig Pokoju, a my musieliśmy plewić buraki, to robiliśmy sobie
nasze własne wyścigi – kto pierwszy skończy. Zazwyczaj wygrywał Andrzej albo Zbyszek, najmłodsi, byli najsprytniejsi .
W niedzielę kościół i odpoczynek.
Do pokoju wchodzi chłopczyk.
– Mikołaj, chodź do dziadzia. Tylko zamknij ładnie drzwi –
trzask. Mikołaj wyciąga plastikową koparę i traktor. – Ja go lubię i on lubi mnie, ten Mikołaj. Wszyscy się tutaj lubimy. Dlatego też tak nas to trzyma. Czasem się kłóciliśmy, były z nas
rozrabiaki, szczególnie Andrzej ze Zbyszkiem. Ale zawsze jeden
stał za drugim.
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– Gienek to się chyba najbardziej lubił uczyć z nas wszystkich. Ja nie za bardzo przepadałem za nauką. Wolałem iść na
podwórko, żeby tylko coś robić, być w ruchu.
Nie mogłem zrozumieć, dlaczego Gienek idzie do seminarium. On przecież wyrwał się z tej wsi, poszedł do technikum,
nosił długie włosy... Nie mówił, że miał długie włosy? I to falowane! Śpiewał też w zespole wokalnym. Kiedy już poszedł do
seminarium, to ubecy ścigali mnie, rodziców, wypytywali o niego, robili wywiady, namawiali do zmiany decyzji.
O tym, że został egzorcystą, dowiedziałem się dużo później. Bo my w ogóle o jego sukcesach dowiadujemy się zwykle
od kogoś innego. Kiedy został prałatem, było tak samo. Gdyby
szedł tam dla kariery, to ubrałby się w tę sutannę z fioletowymi guziczkami, a on chodzi tylko w zwyczajnej, z czarnymi. Tę
z fioletowymi trzyma w szafie.
– Czasami się boję o Gienka. Jego tak ciężko złapać. Dzisiaj
dzwonił, ale musiał kończyć, bo jakaś ważna sprawa. A przecież
dopiero z rekolekcji w Niemczech wrócił. Już go upominamy,
bo jest za bardzo przeciążony. Różnie ludzie reagują. Nie o jego
odejście od wiary się boję, ale o przeżywanie tego. Ma w sobie
sporo odwagi. Ale przecież Ktoś nad tym czuwa. O, Mikołaj, no
chodź, przytul mnie mocno mocno mocno, potem włączymy
bajeczkę...
Miłość
Obok pana Krzysztofa siedzi drugi brat bliźniak, młodszy od ojca
Andrzeja o 15 minut, pan Zbigniew Derdziuk (prezes ZUS-u):
– Nasi rodzice są przykładem dziejów. Te pokolenia tak tego
doświadczały. Ale czy dzisiaj czasy są mniej okrutne? Jak było
w Jugosławii? A Hutu i Tutsi? Wchodzimy w wymiar świata, który pokazuje, jak bardzo człowiek jest podatny na zło. To straszne, że każdy z nas ma w sobie gen agresji.
– Mimo to motorem naszego świata jest miłość. Tylko ona
jest tak powszechna i uniwersalna. Człowiek ma potrzebę
nieśmiertelności. Buduje sobie stratyfikacje, role społeczne,
uczestniczy w tym theatrum świata, a jednocześnie pożąda
transcendencji. Wszechświat ją z siebie wypycha, ale ona przecież i tak istnieje. Nasze życie zaczyna się tu i kończy się też tu.
Ale miłość trwa. Ona jest odpowiedzią. Jest religią. Tak to widzę. Inni powiedzą – a tam, bredzi, jaka tam miłość rządzi światem. Jest tylko żywa wojna i tyle.
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Mamy jednak wolną wolę. Moi rodzice też mieli możliwość
wyboru. Władza powiedziała, że jak się wszyscy chłopi zapiszą
do partii, to szybciej podłączą prąd. Rodzice się nie zapisali.
Z wolności wyboru trzeba ciągle korzystać. Człowiek sobie
to uświadamia, kiedy jest chory albo niesprawny. Kiedy chce
robić nawet najprostsze rzeczy, kiedy chce poruszyć palcem
i musi używać swojej woli. To ja muszę wtedy wydawać dyspozycje swojemu ciału. Wybór pomiędzy dobrem a złem istnieje.
Wybór Eugeniusza też jest znakiem świadomego używania
wolnej woli. Mógłby przecież pozostać zwyczajnym księdzem
i nie być egzorcystą. On jednak nie gnuśnieje. Wciąż szuka odpowiedzi i wie, że coś można zawsze poprawić.
Istnieje
– Pierwszy egzorcyzm... To było dosyć mocne, długo trwało.
Była to osoba, która chyba trochę z kompleksów weszła w bawienie się w satanizm, wywoływanie duchów, wróżenie, czarowanie, do tego obrzędy czarnej mszy. Doszło do opętania. To
były bardzo krzykliwe egzorcyzmy, musiało ją trzymać kilka
osób, wrzeszczała jak zarzynana świnia. Dzięki Bogu to wszystko z niej wyszło. Czy się bałem? Nie. Bałem się w seminarium,
kiedy byłem ojcem duchownym. Kiedy rozmawialiśmy o szatanie, o jego działaniu. Ale kursy, rekolekcje, zwłaszcza ignacjańskie, uczenie się dobroci Boga, tego, że to jest posługa Jego miłosierdzia – pomogły.
Ostatnio rzadko mam przypadki opętań. Najczęściej są to
sprawy ludzkie, depresje, zniewolenia, ktoś się czymś zajmował i dziwnie cierpi. Nie zawsze tak jest, że trzeba się parać jakąś magią, by do tego doszło. Ale jeśli ktoś się nią zajmował,
to jest wręcz pewne, że tak to się musi skończyć. Nie jest bezpiecznie powierzać swoje życie horoskopom i wróżkom.
Posługa egzorcysty tylko mi potwierdziła to wszystko, czego
się uczyłem, o czym mówi chrześcijaństwo. To nie są żarty, zło
osobowe istnieje. I wciąga nas po to, żeby nas zniszczyć.
Opowieści rodziców wciąż we mnie tkwią. Mam taką teorię,
że nie krzywdzi ten, kto ma w sercu radość i pokój. Jeśli ktoś
mnie poniża, zadaje mi ból, a ja spróbuję być ponad to, widzę,
że to on sam sobie zadaje największe cierpienie. Pan Jezus na
krzyżu pokazał, że nie jest największą tragedią to, że ono istnieje. Dużo większą jest jego zadawanie.
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Ekstremizm – postmodernizm – katolicyzm
Fenomen „Frondy”
Jacek Grębowiec

Początki
Geneza kwartalnika „Fronda” sięga 1993 roku. To wtedy wybory
parlamentarne w Polsce wygrywa Sojusz Lewicy Demokratycznej, wywodzący się z tzw. lewicy postkomunistycznej, otrzymując, dzięki rozproszeniu głosów oddanych na inne partie, 20%
poparcia i aż 37% mandatów w Sejmie1. Kontekst polityczny, jaki
towarzyszył powstaniu „Frondy”, wydaje się szczególnie ważny.
Porażka partii obozu dawnej „Solidarności” wynikała z trudnej
do ukrycia „wojny na górze”, sporów pomiędzy prezydentem Lechem Wałęsą a innymi liderami „Solidarności”. Polacy, dotknięci kosztami transformacji ustrojowej i kłótniami pomiędzy prawym i lewym skrzydłem obozu „Solidarności”, powierzyli władzę
postkomunistom. Ci zaś deklarowali odcięcie się od swych historycznych korzeni. Choć oficjalnie nie wchodzili w ostre konflikty z Kościołem katolickim, lansowali program ideowy bliski zachodnioeuropejskiej myśli liberalnej i lewicowej.
W Polsce lat dziewięćdziesiątych, po transformacji ustrojowej, silne tendencje patriotyczne, niepodległościowe i antykomunistyczne, co zresztą zrozumiałe, zaczęły odgrywać nieco mniejszą rolę aniżeli w okresie poprzedzającym zmiany
ustrojowe. Z paradygmatem romantycznym, dobrze scharakteryzowanym przez Marię Janion w zbiorze jej wykładów Czy
będziesz wiedział, co przeżyłeś2, poczęła coraz wyraźniej konkurować aktualna oferta kulturowa tzw. Zachodu, w tym tzw. zachodni styl życia – dla wielu młodych Polaków coraz bardziej
atrakcyjny, bo poznawany już nie tylko z tekstów kultury, jakie
przedarły się przez żelazną kurtynę, ale również za sprawą bezpośrednich kontaktów międzykulturowych. Co równie ważne
– ów transfer kulturowy z Zachodu na wschód od lat dziewięć-

>>

1
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 23 września 1993 r.
o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych
19 września 1993 r.
>> 2 Zob. M. Janion, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś, Sic!, Warszawa 1996.

dziesiątych przebiegał już bez instytucjonalnych limitów – pośredniczyły w nim wolne media, niezwykle chłonny rynek księgarski, muzyczny etc.
Kultura młodzieżowa zaczęła zatem poszukiwać nowych
obszarów kontestacji, coraz częściej zwracając się przeciw różnym przejawom tradycji. Skutkiem tego było z pewnością poszerzenie granic wolności osobistej, identyfikacja nie tylko
z etosem narodowo-katolickim, ale również z systemami wartości opartymi m.in. na spuściźnie francuskiego Oświecenia.
Takie idee jak racjonalizm, kojarzony – słusznie lub niesłusznie
– z relatywizmem, idea laicyzacji lub jawny antyklerykalizm,
osłabienie wielu tabu, a więc tych wartości i mechanizmów
(związanych często z etosem narodowo-katolickim), które
ograniczają ekspresję w sferze obyczajów – wszystko to przyjmowane było dwojako: z aprobatą tych, którzy widzieli się
w roli beneficjentów modernizacji, i niepokojem tradycjonalistów – m.in. radykalnej inteligencji katolickiej.
W tym właśnie czasie młodzi reportażyści piszący dla „Gazety Wyborczej” i „Życia” – Grzegorz Górny (uczeń Hanny Krall, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim) i Rafał Smoczyński (filozof i dziennikarz, absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego, student University of Portland i University of
Sheffield) – postanowili założyć czasopismo. Miało ono wejść
do debaty publicznej jako głos młodej katolickiej inteligencji,
która, po pierwsze, nie identyfikowała się z żadnym ugrupowaniem politycznym, po drugie, szukała nowego języka dla myśli
tradycjonalistycznej: innego od kompromisowego głosu, jaki
reprezentował „Tygodnik Powszechny” i część Unii Wolności
z Tadeuszem Mazowieckim na czele, innego od zepchniętej na
margines kaznodziejskiej retoryki Episkopatu.
To było pismo o nas – wspomina dziś Grzegorz Górny – czysta emanacja. Gdzieś od początku 1992 roku gadałem z kolegami, czyli z Pawłem Duninem-Wąsowiczem, Witkiem Pa-
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skiem, Rafałem Smoczyńskim, żeby założyć pismo dla takich
jak my, o tym, co nas interesuje. Na rynku nie było tytułu,
z którym byśmy się utożsamiali, do którego moglibyśmy pisać teksty, jakie chodziły nam po głowach.
[...]
Najważniejsze były dla nas poszukiwania duchowe, dostrzeżenie tego wymiaru człowieczeństwa jako najbardziej
konstytutywnego dla naszego jestestwa. Wszędzie panował redukcjonizm – człowiek jako trybik w maszynie, jako
obywatel, wyborca, konsument. A nam brakowało pisania
i rozmawiania o duchowości. Pisma katolickie, które to proponowały, były strasznie koturnowe, pompatyczne, pisane
językiem, którym my się nie posługujemy3.

W tym kontekście najłatwiej też wytłumaczyć tytuł czasopisma. Pochodzi on od francuskiego słowa „fronde”, które
ma dwa znaczenia. Ważniejsze znaczenie, polityczne, to „wewnętrzna opozycja w ramach jakiejś frakcji” (w historii najbardziej znana była Wielka Fronda, czyli bunt mieszczan i arystokracji francuskiej przeciwko absolutyzmowi króla Ludwika XIV
i ministra Mazariniego). Drugie znaczenie, dosłowne, to „proca” – przywodząca na myśl dziecięcą łobuzerkę, uliczne bójki,
polowania na gołębie. Oba znaczenia dobrze zresztą charakteryzują zbuntowanych publicystów powstającego kwartalnika. Podkreślają prowokacyjny charakter pisma, oparty na paradoksalnym połączeniu kontrkulturowej formy z radykalnie
tradycjonalistycznymi treściami.
Karolina Świrska celnie opisuje przyczyny powstania „Frondy”:
„Frondyści” uznali, że spór o kształt Polski bardziej niż w sferze polityki rozgrywa się w sferze kultury. Zajmuje ona bardzo ważne miejsce, gdyż w jej obrębie myśli i idee trafiają
do szerszego obiegu. Ich zdaniem na religię w obiegu publicznym miejsca nie było, nawet po 1989 roku, a w najlepszym razie została ona zepchnięta na pozycje marginalne.
Tę lukę światopoglądową nazwali ‘pęknięciem w kulturze’
i postanowili podjąć próbę jej zaleczenia.
[...] Redaktorzy „Frondy” podkreślali, że oferta współczesnej kultury masowej przedstawia nam model człowieka zredukowanego, który widzi siebie co najwyżej w jakiejś

>> 3 R. Mazurek, Pies mniej już poluje. Wywiad z Grzegorzem Górnym – redaktorem naczelnym „Frondy”, http://archiwum.rp.pl/artykul/930582_Pies_
mniej_juz_poluje.html, 6.03.2010 (dostęp: 7.09.2011).
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perspektywie rozrywkowej, czyli materialistycznej, natomiast brakuje w niej sfery duchowej. Potrzebne jest więc zastąpienie czy zmodyfikowanie tego modelu kultury przez
propozycje religijne i metafizyczne4.

Można powiedzieć, że początkowy sukces „Frondy” wziął się
stąd właśnie, iż pojawiła się na rynku mediów w odpowiednim
czasie i miejscu, „zagospodarowując” tę część młodej inteligencji,
która przeczuwała już w latach dziewięćdziesiątych, że o tradycyjne wartości trzeba będzie coraz mocniej się upominać, że zaczynają one boleśnie przegrywać na rynku idei. W jej szeregi jako
publicyści, autorzy wierszy, felietonów, esejów trafili również znani artyści awangardowi, związani z literackim pismem „bruLion”.
W 1993 roku zamanifestowali oni swoją przemianę estetyczną
i światopoglądową, ogłosili wyczerpanie się wzorców kultury alternatywnej i zwrócili się ku katolickiej ortodoksji. Tak do „Frondy”
trafił na jakiś czas redaktor naczelny „bruLionu” – poeta Robert Tekieli. W założeniu kwartalnika pomagał Paweł Dunin-Wąsowicz
– znany pisarz, eseista i wydawca czasopisma literackiego „Lampa”. W debiucie „Frondy”, szczególnie jako programu telewizyjnego, pomógł również ówczesny prezes TVP Wiesław Walendziak
i związana z nim grupa pracowników TVP zwana pogardliwie
„pampersami”. Ich zadaniem było bowiem doprowadzenie do
stworzenia z telewizji publicznej medium odmłodzonego, zdekomunizowanego i w tym sensie pluralistycznego. „Fronda” miała
najprawdopodobniej o owym pluralizmie zaświadczać.
Charakterystyka
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że „Fronda” zaistniała nie tylko
jako czasopismo kulturalne. Do życia powołano równolegle
prężnie działające wydawnictwo, specjalizujące się w problematyce religijnej, filozoficznej, literackiej, historycznej i politycznej. W latach 1994–2000 Grzegorz Górny i Rafał Smoczyński prowadzili również popołudniowy program publicystyczny
dla młodzieży, emitowany raz w tygodniu w TVP, oraz wieczorny program dla dorosłych, emitowany raz w miesiącu.
Gdy mówimy o polskiej kulturze współczesnej i kierunkach
jej rozwoju, nie można więc o środowisku „Frondy” zapomnieć.
Z kilku ważnych powodów.
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K. Świrska, Pęknięcie w kulturze czyli o „Frondzie” bez afrontu, http://
www.wz.uw.edu.pl/panel/serwisy_wydzialowe/7392736c2a24077b7b19774e
731a8440.pdf (dostęp: 10.04.2012), s. 12.

Po pierwsze: do dziś nie istnieje w Polsce pismo o podobnym, konserwatywnym profilu ideologicznym, które zyskałoby
taki rozgłos jak „Fronda”. Żadne czasopismo katolickie czy konserwatywne, ani „Arcana”, ani „Więź” czy „Debata”, a dziś nawet
„Nowe Państwo”, nie wzbudziło takiego zainteresowania, tzn.
nie było równie często komentowane, nie prowokowało tak
licznych polemik. Wystarczy wspomnieć, że tylko w ciągu pięciu lat od wydania pierwszego numeru „Frondy” w polskiej prasie doliczono się aż 360 recenzji, polemik i wzmianek, również
w wysokonakładowych dziennikach i tygodnikach, takich jak
„Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, „Polityka”, „Niedziela”, „Tygodnik Powszechny”5. Redaktorzy „Frondy” w środowiskach
młodej prawicy szybko zdobyli rangę głównych ideologów.
Nakład pisma wynosił średnio (i wynosi nadal) 5000 egzemplarzy, rozchodzi się niemal w 100%, również dzięki dobrej dystrybucji zeszytów archiwalnych.
Po drugie: redakcji „Frondy” udało się w momencie debiutu pozyskać bardzo szerokie wsparcie, m.in. w innych redakcjach czasopism kulturalnych i literackich („bruLion”), w subkulturach i organizacjach młodzieżowych, m.in. w grupach
neokatechumenalnych, w duszpasterstwach akademickich.
„Frondę” wspierali również członkowie rozmaitych grup artystycznych (np. Robert Tekieli – związany nie tyko z „bruLionem”, ale również z Tot Artem), wśród nich gwiazdy polskiego rocka: Jan Pospieszalski z rockowego zespołu Voo Voo,
Tomasz Budzyński z punkowej Armii, Robert Friedrich z trashmetalowego Acid Drinkers, Dariusz Malejonek z grupy Izrael i Houk. Kwartalnik miał, o czym już wspomniałem, oparcie
w osobie Wiesława Walendziaka, prezesa TVP w latach 1994–
1996. Można zaryzykować stwierdzenie (choć przydałyby się
tu szczegółowe badania), że z „Frondą” w pierwszych latach
jej działania identyfikowała się spora część polskiej młodzieży studenckiej i licealnej, przede wszystkim katolickiej, choć
nie tylko.
Po trzecie: redaktorzy „Frondy” od początku swej działalności świadomi byli reguł funkcjonowania mediów masowych.
Starali się oddziaływać nie tylko za pomocą medium prasy.
Swój program ideologiczny manifestowali (i manifestują nadal)
za pomocą telewizyjnych programów publicystycznych czy filmów dokumentalnych (nakręcili ich ponad 200), dziś z powo-
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Ibidem, s. 6.

dzeniem za pomocą Internetu6, w tym telewizji internetowej;
patronują koncertom chrześcijańskich grup rockowych, np.
grupie 2 TM 2,3. Redaktorzy „Frondy”, szczególnie Tomasz Terlikowski, biorą chętnie udział w debatach telewizyjnych i radiowych, są rozpoznawalni.
Po czwarte: „Fronda” dokonała również rewolucji w języku propagandy wiary i tradycji, z pełną świadomością tego,
że nowe czasy wymagają nowych środków perswazji. Retorykę „Frondy” można śmiało nazwać awangardową czy nawet
postmodernistyczną. Polega ona na ciągłej prowokacji, mieszaniu patosu, świętości i wzniosłości z estetyką plastikowych
dewocjonaliów, odpustu, graffiti, punkowego fanzinu, komiksu i spotu reklamowego. Retoryka „Frondy” czerpie swoją siłę
nie tylko z otwartego radykalizmu, a w stylu uprawiania publicystyki z przedwojennych tradycji narodowej demokracji,
ale również z ciągłego przekraczania granic. Warto zaznaczyć,
że szatę graficzną – bardzo ważny element „Frondy”, budujący osobny język wypowiedzi – wymyślił Wojciech Sobolewski,
współtwórca anarchizującej „Pomarańczowej Alternatywy”. Do
dziś jest ona wyróżnikiem pisma, a wzoruje się na niej lewicowa „Krytyka Polityczna”.
Z ciekawostek warto dodać, że do niedawna stałą rubryką „Frondy” był Indeks Ksiąg Zakazanych (wzorowany na papieskim indeksie obowiązującym do 1966 r.). Prowokujący
wydaje się również podtytuł „Frondy” – „Pismo Poświęcone”.
W pierwszych numerach redakcja nie stroniła od prowokacyjnych kuriozów. Za takie uznać można opublikowanie wywiadu z przywódcą amerykańskiego Kościoła Szatana czy z włoską nekrofilką.
Po piąte: „Fronda” postanowiła zdekonstruować mit „katolicyzmu bez refleksji”, katolicyzmu bez intelektualnej podbudowy, tradycjonalizmu biernego, pozbawionego argumentów.
Podjęła próbę wyzwalania swoich czytelników z kompleksów,
odwołując się do tomistycznego wzorca „wiary i rozumu”, przypomnianego w encyklice Jana Pawła II Fides et ratio z 1998
roku. Dla „frondystów” katolicyzm nie jest „obciachem”, jest rewolucyjną awangardą.
Pomimo buntowniczej estetyki i ideologicznego radykalizmu „Fronda” to kwartalnik z założenia erudycyjny. Jego auto-
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http://www.wydawnictwofronda.pl/,
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rzy przytaczają i kontestują rozmaite tradycje: chrześcijańskie,
filozoficzne i literackie, chętnie posługują się cytatami (choć na
ogół bez zachowania poprawnego warsztatu naukowego). Redaktorzy i stali współpracownicy „Frondy” to na ogół wykształceni akademicy: doktorzy i doktoranci, reprezentanci nauk
społecznych i humanistycznych. Dlatego w swych tekstach
umiejętnie balansują na granicy nauki i publicystyki. Z powodu dużego ładunku erudycyjnego nieuważny czytelnik może
przeoczyć fakt, iż publicystyka „Frondy” ma przede wszystkim
charakter propagandowy.
Systematycznie i z wyraźnym upodobaniem „Fronda” kataloguje rozmaite mity europejskiej lewicy, komentuje wszelkie wartości będące podstawą liberalnego i demokratycznego
porządku prawnego i obyczajowego. Próbuje je demaskować,
buduje radykalne kontrnarracje, np.: w numerze 35 z roku 2005
przypomina o tzw. „czerwonym terrorze” podczas wojny domowej w Hiszpanii (w reakcji na wybiórczą politykę pamięci
premiera Zapatero), w zeszycie 30 z 2003 roku i 43 z roku 2007
podaje przykłady terapii homoseksualizmu (w odpowiedzi na
rozszerzenie we współczesnej seksuologii pojęcia normy), pokazuje zbieżności pomiędzy ortodoksyjnym judaizmem i katolicyzmem (reagując na pogląd o powszechnym antysemityzmie wśród wyznawców katolicyzmu) – m.in. na łamach
zeszytu 9/10 z roku 1997, podkreśla znaczenie fundamentalizmu i brak woli dialogu w świecie islamskim (w odpowiedzi na
szeroki ekumenizm włączający w plan zbawienia wyznawców
Allaha). Kontestuje również liberalne tendencje obecne w nauczaniu Kościoła, takie jak zrzeczenie się obowiązku misji czy
właśnie szeroki ekumenizm.
Po szóste: znakiem szczególnym „Frondy” nie jest może „polifonia poglądów” (jak pisze Świrska)7, ale przynajmniej efektowny i zinstrumentalizowany quasi-pluralizm. Wśród autorów
tekstów, wierszy, przedruków i bohaterów wywiadów „Frondy”
znajdziemy np. wielu, nie tylko katolickich, intelektualistów, pisarzy, przywódców religijnych, teologów: Czesława Miłosza,
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Pawła Huellego, Jarosława
Marka Rymkiewicza, kardynała Josepha Ratzingera, socjolog
prof. Jadwigę Staniszkis, amerykańskiego religioznawcę Davida Horowitza, rosyjskiego teologa Andrieja Kurajewa – diakona Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, rabinów, duchownych pro-
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testanckich etc. Ich obecność jest jednak instrumentalizowana,
ich wypowiedzi okrojone są często z kontekstów, służą za przykłady a contrario, jako poręczne antytezy. Wykorzystywane są
wtedy, gdy wspierają argumentację redaktorów „Frondy” i linię
ideologiczną pisma.
Radykalizm nie zawsze efektowny. Od krytyki kultury do polityki
Radykalizm, choć przyczynia się do rozpoznawalności i sprzyja
silnej identyfikacji z danym środowiskiem, okazuje się jednak
strategią bardzo ryzykowną. Każdy bowiem ekstremizm pełni z reguły dwie funkcje: integrującą i wykluczającą. To, co dla
czytelników „Frondy” będzie moralnym drogowskazem i etosem, dla przedstawicieli innych środowisk będzie absurdem,
obelgą, naruszeniem godności osobistej.
Ani szerokie poparcie wśród artystów czy intelektualistów,
ani epatowanie kontrkulturową formą przekazu, ani erudycja redaktorów nie wystarczy bowiem na długo jako skuteczne narzędzie perswazji, jeśli medium nie próbuje podejmować
rzeczywistego dialogu. Jeśli publicystyka, naturalnie nacechowana aparaturą retoryczną, przeradza się jednak w bezkompromisową propagandę, trudno mówić o budowaniu wiarygodności.
Przykładów publicystyki operującej przede wszystkim w rejestrze konfliktowym: opartej na insynuacjach, inwektywach,
uogólnieniach oraz wulgaryzmach, znajdziemy we „Frondzie”
wiele. I tak we fragmencie eseju Rewolucja postmodernistyczna
Marka Konopki (nr 13/14, 1998) czytamy:
Dziś co bardziej gorliwi admiratorzy pokolenia ’68 podążają
do subtropikalnej dżungli meksykańskiej, by przez moment
poczuć na sobie powiew prawdziwej „rewolucji postmodernistycznej”. Wielka szkoda, że „papież postmodernizmu”, Michel Foucault, nie doczekał tego. Był pederastą i zmarł na
AIDS w 1984 r.
Prowokacyjny charakter „Frondy” oddaje również manipulatywny, bo oparty na demonizującej hiperboli i przyczynkarstwie, raport dotyczący kultury współczesnych Niemiec, zawarty w artykule Niemcy, Wotan i nuda Sonii Szostakiewicz (nr
17/18, 1999):
Czerwiec 1996. Chodzę po ulicach Berlina. W rytm muzyki techno sunie antypapieska love parade. Morze ludzi. Na
ustach mają miłość, a w oczach nienawiść. [...] Kilkuletnie

dziecko w wózku pchanym przez matkę trzyma tablicę z napisem „Wojtyła, pierdol się sam”.

Cezary Gmyz podaje, że Sonia Szostakiewicz to wspólny
pseudonim Grzegorza Górnego i Rafała Smoczyńskiego8.
Warto zatem na koniec powiedzieć co nieco o erozji wiarygodności „Frondy”, jej słabościach – nie tylko w odniesieniu do
języka i stylu.
Słabą stroną „Frondy” zawsze była krytyka literacka. Ten fakt
zdumiewa, ponieważ literatura odgrywa we „Frondzie” wielką
rolę. Pismo drukuje wiersze i fragmenty prozy. Wydawnictwo
„Fronda” publikuje utwory zapominanych, ale ważnych dla polskiej kultury poetów, np. barokową poezję księdza Baki, eseje,
dramaty i wiersze poetów należących podczas wojny do grupy „Sztuka i Naród”. Redakcja przyznaje rokrocznie nagrodę literacką im. Księdza Baki. Ale w tekstach krytycznych literaturę traktuje w bardzo prosty, naiwny sposób. Omawiane dzieła
i ich problematyka odczytywane są dosłownie, jako wyraz poglądów autora. W małym stopniu uwzględnia się funkcję fikcji
literackiej. Dominuje za to biografizm.
Literatura według „frondystów” stanowi instrument ideologii, perswazji, polityki i władzy. Tak ją też interpretują. Andriej Diomin Mistrza i Małgorzatę Bułhakowa traktuje więc
jako manifest herezji, „moralistyki bez mistyki”, satanizmu.
Warsztat literaturoznawczy Diomina, oparty przede wszystkim na selektywnym biografizmie, częstym odwoływaniu się
do skreślonych fragmentów powieści, fragmentarycznym potraktowaniu samego tekstu i nieuwzględnianiu pojęcia fikcji
literackiej – jest w istocie warsztatem śledczego, przekonanego z góry o winie podejrzanego. Powieść staje się „dowodem”
przeciwko pisarzowi. Poglądy formułowane na podstawie fabuły i różnych elementów świata przedstawionego wydają
się nieścisłe, ich przesłanki mają nikły związek z wnioskami
(nr 50, 2009):
Charakterystyczna jest próba, jakiej Małgorzata zostaje poddana chwilę wcześniej przez Wolanda. Szatan czeka, aż kobieta poprosi go o spełnienie obiecanego przedtem życzenia, ona jednak nie prosi o nic. Dzięki temu przechodzi
próbę zwycięsko, zaś Woland wyjaśnia: „Niech pani nigdy ni-

>> 8 Zob. C. Gmyz, O dwóch takich z... Grzegorz Górny i Rafał Smoczyński,
„Życie”, 15.12.2000, za: http://niniwa2.cba.pl/frondahist.html (dostęp:
24.09.2011).

kogo i o nic nie prosi! Nigdy i o nic, tych zwłaszcza, którzy są
od pani potężniejsi”.
Ale zakaz jakiejkolwiek prośby wypowiedziany przez diabła to przecież – jak zauważa diakon Andriej Kuriajew – zakaz modlitwy. Nawet Modlitwa Pańska Ojcze Nasz składa się
w połowie z próśb.

W wywodzie Diomina pominięty został fakt, że Małgorzata ostatecznie, i wbrew Wolandowi, którego złości wszędobylskość miłosierdzia, prosi o litość dla dzieciobójczyni Friedy.
Z kolei Wisławie Szymborskiej Paweł Lisicki zarzuca np., że
Bóg w jej poezji to nie „Pan świata – nie przedmiot adoracji,
ktoś, komu należy się chwała, miłość, oddanie, lecz żandarm,
prześladowca, policjant, bezosobowy urzędnik” (nr 34, 2004).
„Frondyści” łaskawiej oceniają natomiast twórczość Miłosza,
Herlinga-Grudzińskiego czy Szałamowa, w których problemy
duchowe czy religijne traktowane są z większą uwagą. Literaturę Márqueza oceniają zaś przez pryzmat jego przyjaźni z Fidelem Castro, w małym stopniu interpretując jego dzieła.
„Fronda” w pierwszych latach nie angażowała się wprost
w aktualne spory polityczne. Swoją walkę toczyła przede
wszystkim w sferze kultury i wartości. Kolejne numery pisma
poświęcała problemom wiary i religii, kontestowała alternatywne przejawy duchowości, broniła ortodoksji katolickiej,
a czasami ortodoksyjnego judaizmu. Redaktorzy „Frondy” zarzucali kościołom protestanckim postępującą laicyzację i obalanie tradycyjnych dogmatów (jak np. dogmatu istnienia piekła), współczesnym Żydom zarzucali odejście od Tory i religijny
kult Holocaustu. W wywiadzie z prof. Izraelem Szahakiem, zatytułowanym Ortodoksja kontra Syjon, Rafał Smoczyński kilkakrotnie poruszył tę kwestię, tym bardziej że rozmówca w pełni
podzielał pogląd redaktora „Frondy” (nr 19/20, 2000):
[...] religia Holocaustu jest całkowicie fałszywa. Nie ma tu
Boga, nie ma przykazań, nie ma przykazań pozytywnych.
W normalnej religii decyduje pozytywne przesłanie. Także
w literaturze talmudycznej są pewne pozytywne fragmenty. A jakie są pozytywne przykazania religii Holocaustu? Nie
ma tam żadnych pozytywnych przykazań. Ta fałszywa religia jest właściwie pewnym rodzajem nienawiści do świata.
„Frondyści” przeciwstawiali się również wszelkim przejawom New Age, rewolucji seksualnej. Obiektem ich polemiki
byli zwolennicy psychoanalizy. Próbowali także reaktywować
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ideę mesjanizmu: inspirowali się tu nie tylko Mickiewiczem, ale
jeszcze bardziej teozofią Sołowiowa (nr 11/12, 1998). Redaktorów „Frondy” cechował (i cechuje nadal) silny antykomunizm
i antyfaszyzm, ugruntowany zarówno historycznie, jak i religijnie, i filozoficznie.
Tematyka polityczna poruszana była jednak we „Frondzie”
poza aktualnymi medialnymi sporami i konfliktami. Nadawano jej bardzo szeroki kontekst. I tak dla przykładu w numerze
24/25 z roku 2001 Remigiusz Okraska w artykule Od Woltera
do führera dowodzi, że niemiecki nazizm był w istocie mroczną
kontynuacją idei Oświecenia, radykalnym jakobinizmem, nie
zaś konsekwencją tkwiącego w chrześcijaństwie tradycjonalizmu i antysemityzmu. To wrażliwość religijna, a nie racjonalizm
ma być według niego obroną przed totalitaryzmem.
Polityka pojawiała się we „Frondzie” przede wszystkim w polemikach z dominującymi narracjami historycznymi. „Fronda”
budowała tu niekiedy bardzo ryzykowne kontrnarracje, brała np. w obronę dyktatorów Chile, Augusto Pinocheta (nr 4/5,
1995), i Portugalii, Antonio Salazara (nr 13/14, 1998).
Profil pisma uległ jednak w ostatnich latach znaczącym
zmianom. Na łamy pisma od roku 2006 trafia coraz więcej
artykułów odnoszących się do aktualnych problemów polskiej polityki. Autorzy tekstów, tu m.in. Tomasz Terlikowski, wcześniej redaktor dziennika „Rzeczpospolita” i tygodnika „Wprost”, nie ukrywają już swoich sympatii politycznych.
Opowiadają się po stronie Prawa i Sprawiedliwości, choć samego Jarosława Kaczyńskiego traktują niekiedy ostrożnie.
Tomasz Terlikowski w artykule Teologia polityczna Jarosława
Kaczyńskiego wypomina byłemu premierowi instrumentalne traktowanie Kościoła katolickiego w walce politycznej (nr
44/45 2008):
Celem Jarosława Kaczyńskiego jest budowa IV RP. Katolicyzm był i jest w tym projekcie narzędziem do wprowadzania i umacniania najlepszych, zdaniem polityka, rozwiązań
ustrojowych. Wyrzucona w połowie lat dziewięćdziesiątych poza margines debaty publicznej aktywna i dynamiczna wiara połączona z frustracją pewnych środowisk miała
się stać istotnym narzędziem budowania silnego państwa.
Problem polegał tylko na tym, że były premier traktował religię i Kościół w znaczącym stopniu przedmiotowo. Jej obrona i umacnianie były nie tyle celem, a jedynie środkiem do
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osiągnięcia celu politycznego. I kto wie, czy właśnie ten instrumentalizm nie stał się jedną z przyczyn przegranej PiS
-u i jej prezesa w ostatnich wyborach.

W kwartalniku pojawiają się jednak coraz częściej niewybredne pamflety na rządzących Polską liberałów. Na okładce
numeru 52 z roku 2009 widnieje karykatura premiera Tuska.
Numer ten zwiastuje bowiem upadek ojczyzny podobny do
tego, jaki miał miejsce w czasach saskich.
We „Frondzie” pojawia się coraz więcej wątków rusofobicznych. Tę atmosferę pogłębia jeszcze katastrofa smoleńska.
„Fronda” dziś
Andrzej Horubała, podsumowując dwa pierwsze lata istnienia
kwartalnika, stwierdził, że jest pismem „opartym na prowokacyjnym przekraczaniu norm i świadomym odwoływaniu się do
kultury młodzieżowej”, a także, że „transgresja, przekroczenie,
bunt, przerysowanie to była amunicja zapewniająca «Frondzie»
wyraziste miejsce na rynku opinii”9. Dziś o „Frondzie” nie można
już tego z całą pewnością powiedzieć. Jej szata graficzna i radykalizm uległy pewnemu stonowaniu, choć okładki „Frondy”
w dalszym ciągu nie można z niczym pomylić. Zmieniło się jednak wiele w samej zawartości pisma. Robert Mazurek zauważa
odejście redakcji od form i wątków kontrkulturowych, zarzuca
Grzegorzowi Górnemu „tkwienie gdzieś na marginesie, w kościółkowej niszy”10. Faktem jest to, że redakcję opuścili prawie
wszyscy redaktorzy, którzy decydowali o jej sukcesie. Ze starej redakcji pozostał jedynie Grzegorz Górny. Rafał Smoczyński porzucił katolicką ortodoksję, dokończył doktorat z filozofii
i zajmuje się teorią dyskursu. Ze środowiskiem „Frondy” zerwał
wszelkie kontakty. Publicysta Cezary Michalski pisze dziś dla
„Krytyki Politycznej”, nazywanej szyderczo „Frondą” lewicy. Marek Horodniczy (w latach 2005–2007 redaktor naczelny „Frondy”) oraz dawny zespół stworzyli własne pismo „Czterdzieści
i Cztery. Magazyn Apokaliptyczny”, propagujące ideę neomesjanizmu. Kontynuują walkę w sferze kultury i wartości, podczas gdy „Fronda” powoli zmierza w stronę pisma politycznokulturalnego o stabilnym, ale niepowiększającym się gronie
odbiorców.
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9
A. Horubała, Strategia „Frondy”, [w:] Marzenie o chuliganie, Biblioteka
„Debaty”, Warszawa 1999, s. 142–154.
>> 10 R. Mazurek, op. cit.

Problemy współczesnej audiosfery
w kontekście rozważań Leopolda Blausteina
Małgorzata Czapiga

Współczesny sposób odbioru kultury wydaje się przede
wszystkim „wzrokocentryczny”, ponieważ przeważające obecnie media skupiają się szczególnie na obrazie, we wszelkich
jego przejawach. Audiosfera, zdominowana przez obraz, zeszła na plan dalszy nie tylko w doświadczeniu współczesnego człowieka, ale także w rozważaniach teoretycznych. Szczególnie widoczne jest to w opracowaniach polskojęzycznych,
podczas gdy zachodnie i amerykańskie badania mediów powracają coraz częściej do wątków przestrzeni dźwiękowej. Medioznawstwo anglosaskie zwraca się w stronę narzędzi analizy i interpretacji antropologicznej (zwanej czasem „etnografią
mediów”). W dorobku polskim badania takie znajdują się dopiero w punkcie wyjścia. Poza kilkoma próbami (np. uczonych
związanych z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej – Młodzi
i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze1) dokonania są
więcej niż skromne. Zadanie wypracowania koncepcji antropologii mediów jest w przypadku radia dodatkowo utrudnione
brakiem, czy też zanikiem, badań kulturowych nad tą problematyką. W większości przypadków publikacje dotyczą tu zagadnień dziennikarskich i produkcyjnych.
Ciekawym punktem wyjścia mogą więc być pierwsze polskie teksty teoretyczne poświęcone problemom odbioru form
radiowych, które, choć pozornie dość anachroniczne, w wielu
elementach opisu pozostają aktualne. Jednymi z bardziej interesujących są międzywojenne badania Leopolda Blausteina,
łączące w sobie perspektywy estetyczną, pedagogiczną i psychologiczną2. Swoje rozważania koncentrował on szczególnie
wokół kwestii miejsca i roli czynników percepcyjnych w przeżyciach estetycznych. Blaustein zajmował się zarówno obra-
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Raport Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze dostępny
jest na stronie WWW: http://www.mim.swps.pl, dostęp: 18.12.2011.
>> 2 L. Blaustein, Wybór pism estetycznych, wybór i opr. Z. Rosińska, Universitas, Kraków 2005.

zem (np. Przyczynki do psychologii widza kinowego), jak i dźwiękiem – np. w tekście O percepcji słuchowiska radiowego, na
czym skupię się w dalszej refleksji.
Do rozważań nad kwestiami odbioru słuchowisk radiowych wprowadza badacz terminy i kategorie, które już wcześniej sformułował w innych wypowiedziach teoretycznych.
Blaustein rozróżniał trzy kategorie przedmiotów: przedmioty
odtworzone (ujmowane przez nas jako istniejące gdzieś i kiedyś w przestrzeni i czasie), przedmioty imaginatywne (a wśród
nich przedstawienia i wyobrażenia imaginatywne, które nie istnieją w czasie i przestrzeni, ale sprawiają wrażenie, że tak właśnie funkcjonują) oraz przedmioty odtwarzające (zatem takie,
za pomocą których mamy dostęp do przedmiotów odtworzonych i imaginatywnych). Jeżeli ktoś pokaże nam dziesięć fotografii znanej nam osoby, to mamy do czynienia z dziesięcioma
przedmiotami odtwarzającymi, dziesięcioma przedmiotami
imaginatywnymi i tylko jednym odtworzonym.
W związku z trzema kategoriami przedmiotów Blaustein
wyróżnia też trzy rodzaje percepcji. W kontekście rozważań
nad słuchowiskami radiowymi najważniejsza wydaje się percepcja imaginatywna. Odbiór dzieła radiowego, ale też spektaklu teatralnego czy filmu, jest skomplikowaną sytuacją psychiczną, podczas której wytwarza się w odbiorcy nastawienie
imaginatywne, różne od nastawienia na świat naturalny. Dzięki niemu możliwe jest ukonstytuowanie przedmiotu imaginatywnego, a zatem przedmiotu estetycznego. Nasze doświadczenia estetyczne zależne są od percepcji, bo im bardziej
skłonni jesteśmy poddać się procesowi odbioru, tym pełniej
może się objawić nam konstytucja dzieła. Ważnymi czynnikami są tutaj: umiejętność dostrzeżenia symbolicznego charakteru niektórych elementów dzieła, pamięć (o poszczególnych
jego fazach i całości), fantazja (uzupełnienie percypowanego
przedmiotu przez skojarzenia) oraz umiejętność wczuwania się
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podmiotu (umożliwiająca pełniejsze zrozumienie np. głosu aktorów w słuchowisku). Warta podkreślenia jest ogromna rola,
jaką Blaustein wyznacza tu odbiorcy:
Skoro w doznaniu estetycznym przedmiot występuje jako
wyposażony w pewne walory estetyczne, a ilość i rodzaj
tych walorów, które dochodzą do świadomości doznającego, zależą nie tylko od obiektywnych właściwości przedmiotu, ale również od przebiegu i rodzaju percepcji – to od nas
zależy, ile piękna wchłoniemy, zauważymy, odczujemy3.
Jak zatem najpełniej odbierać słuchowiska radiowe? Percepcja tego typu dzieł nastawiona jest na świat imaginatywny,
a nie odtworzony, jak np. w reportażu. W relacji reportażowej
wszelkie szmery i dźwięki odbieramy jako autentyczne, podczas gdy w słuchowisku, wierząc w ich autentyczność, nie wierzymy w istnienie świata, w którym się rozlegają. Konstytuują
się tu nowe światy, odrębne od rzeczywistego, niepozostające
z nim w żadnych relacjach czasowo-przestrzennych. Słuchacz
oczywiście wytwarza w procesie percepcji pewną przestrzeń,
bo dzięki dźwiękom określa przedmioty będące źródłem
dźwięków (np. dzwonek telefonu, głos ludzki) w pewnych stosunkach przestrzennych, ale jest w stanie na tej podstawie
określić głębię i centrum przestrzeni imaginatywnej. Najczęściej nie określa się stron prawej i lewej (chyba że wyobrażenia
dźwiękowe rzutowane są na wyobrażenia wzrokowe, o czym
dalej). W słuchowiskach zazwyczaj nie doświadcza się ujęcia
całej przestrzeni, a jedynie pewnego rodzaju nastrój, atmosferę danego środowiska – szum przejeżdżających aut sugeruje
ruchliwą ulicę, gwar rozmów i dźwięki szkła mogą wskazywać
na gwar kawiarni, a ciche tykanie zegara – spokojną przestrzeń
mieszkania.
Badania Blausteina wskazują, że przyjęty za Witoldem Hulewiczem termin „teatr wyobraźni”4 może być dość mylny. Sugerowałby bowiem, że w percepcji słuchowiska radiowego
najważniejszą rolę odgrywa wyobraźnia słuchacza, która transponuje materiał dźwiękowy na wizualny. Blaustein spostrzega, że najczęściej jednak tak się nie dzieje. Fabuła słuchowiska
nie układa się w wewnętrzny film, kształtujący się przed ocza-
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L. Blaustein, O ujmowaniu przedmiotów estetycznych, [w:] Wybór pism estetycznych, op. cit., s. 19.
>> 4 W. Hulewicz, Teatr wyobraźni: uwagi o słuchowisku i literackim scenarjuszu radjowym, Biuro Studjów Polskiego Radja, Warszawa 1935.
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mi widza. Nie wszystkie dźwięki kształtują się jako wyobrażenia wzrokowe – dźwięk telefonu, kroki czy tykanie zegara odbierane są przez słuchacza fragmentarycznie i ogólnikowo, nie
tworząc w nim wizualnej ilustracji przedmiotów czy ludzi. Słuchowisko różni się tu na przykład znacząco od lektury powieści, bo w percepcji słuchowej zazwyczaj nie ma wystarczająco
dużo czasu, żeby wytworzyć sobie pełne wyobrażenie wizualne percypowanej akcji.
[...] twórca słuchowiska – pisze Blaustein – może stworzyć
możliwości dla aktywności wyobraźni wzrokowej słuchacza
w czasie percepcji słuchowiska, może go nawet w tym kierunku inklinować, ale nie powinien zakładać, że wyobraźnia
wzrokowa odbiorcy słuchowiska jest faktycznie czynna. Nie
jest to bowiem ani u wszystkich ludzi możliwe, ani z estetycznych względów nieodzowne5.
Z tego też powodu badacz proponuje wprowadzenie bardziej neutralnej terminologii na określenie artystycznych wytworów radiowych – teatr radiowy albo teatr akustyczny.
Według Blausteina dźwięk potęguje nie tylko wrażliwość
percepcyjną słuchacza, ale również jego wrażliwość emocjonalną. Drastycznym tego przykładem jest zdolność własnoręcznego zabijania ryb, które nie wydają głosu, a niemożność
pozbawiania życia zwierząt, które swoim krzykiem są zdolne
wyrazić ból i cierpienie – te odsyłane są do rzeźni. Dźwięk bardziej niż obraz może wpływać na zdolność współodczuwania.
Oczywiście Blaustein mówi o modelowym odbiorcy, stąd
może rodzić się podejrzenie o pewnego rodzaju generalizacje.
Przy percepcji słuchowej istotne jest nastawienie słuchacza.
W przypadku słuchowisk duża grupa odbiorców nastawiona
będzie wyłącznie na konsumpcję, zatem szczególnie na przebieg akcji słuchowiska. Konsekwencją takiej postawy jest minimalna aktywność własna słuchacza i mniejsza zdolność do
współodczuwania. Wrażliwy słuchacz z kolei nastawiony będzie na doznania estetyczne, co będzie się przekładało na większe zaangażowanie w konstruowanie świata imaginatywnego.
Wysiłek włożony w odbiór słuchowiska kształtuje się wtedy
zazwyczaj według trzech faz. Pierwsza – „przed-percepcyjna”6 – jest oczekiwaniem związanym z nadziejami czy obawa-
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L. Blaustein, O percepcji słuchowiska radiowego, [w:] Wybór pism estetycznych, op. cit., s. 165.
>> 6 Ibidem, s. 180.

mi o wrażenia, rozpoznanie, odbiór. Zależy ona w dużym stopniu od tego, czy temat słuchowiska jest już znany, czy jest ono
adaptacją utworu literackiego, czy stanowi zupełnie nowatorskie rozwiązanie. Stan ten uzewnętrznia się nie tylko w zakresie
wspomnianych emocji, ale także w zakresie samej percepcji –
gdy słuchacz stara się stworzyć sobie najdogodniejsze warunki
do odbioru słuchowiska (np. pragnienie ciemności, znalezienie
wygodnego miejsca do siedzenia czy leżenia, zadbanie o ciszę itp.). Faza ta poprzedza właściwą percepcję, po której nastąpić powinna „faza post-percepcyjna”, a więc czas na refleksję
i namysł nad odebranym słuchowiskiem. W tym stadium poszczególne elementy mogą zaistnieć w kontekście całości, nabierając nowych jakości i sensów. Czas ten jest niezbędny do
właściwego rozumienia dzieła i stanowi szansę na dookreślenie doznań estetycznych wynikających z procesu percepcji.
Ogromna ilość badanych przez Blausteina odbiorców radiowych pozwoliła badaczowi na sformułowanie wniosków i pewnego modelu percepcji dzieł radiowych. Popularność radia
była w jego czasach niezaprzeczalnie większa, ale nawet wtedy
zaobserwować można było również symptomatyczne zmiany.
Blaustein skarżył się na, używając terminu Stanisława Ossowskiego, „daltonizm estetyczny”7. Rozumiał przez to postawę
zniechęcenia i rezygnacji z podejmowania wysiłku percepcji
nastawionej na doznania estetyczne. Winny był tu niewystarczający trening kulturowy (dodatkowo kultura elitarna przestała pełnić rolę wzorcotwórczą), ale także obniżanie standardów
zarówno etycznych, jak i estetycznych. Badacz obawiał się, że
doprowadzić to może do szczególnej entropii kulturowej. W innym miejscu pisze:
Czy może daltonizm dzisiejszego człowieka nie polega przypadkiem głównie na tym, że człowiek nie ma ochoty i cierpliwości do izolowanego doświadczenia estetycznego, a przy
zbiorowym doznawaniu staje się wątpliwe czy przeżywa on
faktycznie wzruszenie wywołane przez wartości estetyczne,
czy też raczej rozkoszuje się wspólnota doznawania8.
Radio w sposób najbardziej widoczny zdolne byłoby do
stworzenia takiego izolowanego doświadczenia estetycznego,
bo najczęściej percypujemy je samotnie. Inaczej jest w kinie
czy teatrze, gdzie nawet wyciemniona sala nie daje poczucia

odosobnienia, a każdy z obecnych ma szansę na reakcję w postaci śmiechu, głosu dezaprobaty, wzruszeń sygnalizowanych
konkretnymi dźwiękami. Odbiorca w mniejszym lub większym
stopniu narażony jest na sugestie innych i może ulec nastrojowi publiczności. Już Blaustein zauważał też ogromną potrzebę
bycia wśród ludzi podczas percypowania doznań estetycznych.
I faktycznie wątpliwa jest szansa na znalezienie odpowiedzi na
pytanie, czy radość wynika z przeżyć estetycznych, czy poczucia obecności innych w tej szczególnej participation mystique.
Anachroniczne dla wielu już teksty Leopolda Blausteina
prowokują jednak do stawiania podobnych pytań wobec naszych współczesnych doświadczeń odbiorczych, które tylko
pozornie różnią się znacząco. Jak dziś słuchamy, czego słuchamy i po co słuchamy?
Współczesna przestrzeń dźwiękowa, w której egzystuje
człowiek, poszerzyła się w znacznym stopniu o nowe elementy. To nie tylko naturalne odgłosy przyrody, mowa ludzka czy
dźwięki będące wyrazem artystycznej działalności człowieka,
a zatem muzyka, która niegdyś związana była jedynie z sytuacjami w jakiś sposób nacechowanymi (koncert, muzyka sakralna itd.). Rozwój cywilizacyjny i technologiczny skutkuje
pojawieniem się szeregu dźwięków ubocznych, ale także celowo wprowadzanych w obieg różnego rodzaju składników
dźwiękowych o zróżnicowanych funkcjach, takich jak reklama głosowa, instruktaż głosowy, systemy identyfikacji fonicznej, a przede wszystkim wszechobecna muzyka itp. Proces intensyfikacji audiosfery przybiera często agresywny charakter,
który nie sprowadza się jedynie do problemu zbyt dużego natężenia dźwięków, ale do pewnego rodzaju przymusu słuchania: w przypadku obrazów, które też mogą stać się uciążliwe
dla widza, kwestia jest rozwiązywalna w prostszy sposób, bo
oglądający może odwrócić wzrok. Zmysł słuchu nie zawsze
daje się łatwo wyłączyć z procesu percepcyjnego. Problem dotyczy zatem zarówno fizykalnego, jak i semiotycznego charakteru dźwięków: jest ich za dużo, więc powodują hałas, ale także
przeciążają układ poznawczy człowieka nadmiarem informacji.
Ten nadmiar dźwięków i nasze współczesne w nim egzystowanie można by opisać za pomocą Welschowskich terminów
„estetyki” i „anestetyki”9. Przywoływany przez Welscha boom

>>
>>

>>
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8

L. Blaustein, O ujmowaniu przedmiotów estetycznych, op. cit., s. 19.
L. Blaustein, O percepcji słuchowiska radiowego, op. cit., s. 192.

W. Welsch, Estetyka i anestetyka, przeł. M. Łukasiewicz, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński,
9
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estetyzacji dotyczył przede wszystkim zjawisk wizualnych, np.
stref handlowych zachodnioniemieckich miast, gdzie kolosalna estetyzacja podporządkowana została machinie napędzającej konsumpcję, a w rezultacie skutkowała monotonią. Estetyzacja dokonuje się jako anestetyzacja. Im więcej faktów
estetycznych, tym mniej czytelne stają się one dla odbiorcy.
Przesyt semiotyczny powoduje nieczytelność i chaos. Wydaje
się, że wszechogarniające nas dziś dźwięki funkcjonują na podobnej zasadzie. Im więcej bodźców dźwiękowych dociera do
naszych uszu, tym mniej jesteśmy w stanie zdekodować i zrozumieć. Rzeczywistość nie tylko staje się obrazem, ale staje się
też dźwiękiem, a może nawet kakofonią. Odbiorca masowy
poddaje się anestetyzacji bezkrytycznie, zgadzając się nieświadomie na pewien brak doznań. Kluczowa wydaje się postawa
odbiorcy, niezainteresowanego podejmowaniem wysiłku i ryzyka dotarcia do własnych celów. W kontekście muzyki zwracał
też na ten stan uwagę Theodor Adorno, pisząc o regresji słuchania10. Regresja ta nie dotyczy cofnięcia się poszczególnych
słuchaczy do wcześniejszych faz ani też pewnego spadku poziomu całości społeczeństwa.
Jest raczej tak – pisze Adorno – że współczesne słuchanie
jest słuchaniem ludzi dotkniętych regresją, utrzymywanych na
poziomie infantylnym. Słuchając podmioty wraz z utratą wolności wyboru i odpowiedzialności nie tylko tracą coś ze zdolności do świadomego poznania muzyki, które zawsze przysługiwało tylko wąskim grupom, ale hardo negują w ogóle
możliwość takiego poznania. [...] ich prymitywizm nie jest prymitywizmem człowieka jeszcze nie rozwiniętego, ale ograniczonego presją zapór11.
Zasadnicza jest zatem postawa odbiorcza, która wytwarza
świadomy opór, równocześnie zgadzając się na dobrowolne
uwięzienie w ramach anestetyki.
Dla krytycznego odbiorcy zaś anestetyka będzie punktem
wyjścia do odsłonięcia estetyki – przekroczenia stanu „daltonizmu estetycznego” (Blaustein) czy niezdolności doznawania
przejawiającej się na wiele sposobów, od „fizycznego otępienia
po duchową ślepotę” (Welsch). Przejawów tego wyjścia upatryKraków 1997.
>> 10 T. Adorno, O fetyszyzmie w muzyce i o regresji słuchania, [w:] Sztuka i sztuki. Wybór esejów, przeł. K. Krzemień-Ojak, PIW, Warszawa 1990, s. 100–130.
>> 11 Ibidem, s. 116.
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wać by należało w wielu zjawiskach, które szczególnie widoczne stały się w ostatnim dziesięcioleciu.
Refleksje badaczy, skupione przede wszystkim na mediach
wizualnych, zepchnęły słowo i dźwięk na drugi plan, ale nieproporcjonalne pozostały potrzeby dużej grupy odbiorców,
którzy nadal odczuwali silne przywiązanie do sfery audialnej.
Coraz większe zainteresowanie i zapotrzebowanie na opowieść skutkuje od kilkunastu lat renesansem oralności. Marginalne początkowo grupy opowiadaczy przekształciły się
w prężnie działające ruchy12. Zbiegło się to w czasie z rosnącym zainteresowaniem tzw. oral history w metodologii badań
historycznych13. W przedsięwzięciach tego typu, opisywanych
często angielskim terminem storytelling, nie chodzi o rekonstrukcję tradycyjnej sytuacji folklorotwórczej, ale najczęściej
działania te stanowią próbę terapii, edukacji i animacji. Przykładem takiej działalności w Polsce może być Stowarzyszenie
Studnia O. – pierwsze polskie stowarzyszenie opowiadaczy,
istniejące od 1997 roku. Innym, nietypowym, pomysłem było
stworzenie muzeum, w którym eksponatami pozostawały słowa i dźwięki. Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści z podwarszawskiej miejscowości Konstancin-Jeziorna, Czarnów14 gromadzi
zbiory pochodzące z ustnych tradycji wielu narodów, traktując
opowieści, historie, baśnie i bajki jako swoiste eksponaty – tutaj jednak się ich nie ogląda, ale przede wszystkim słucha. Projekt skierowany jest zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Obejmuje ponadto warsztaty tworzenia słowem.
W renesansie opowiadania historii istotne jest to, że nowe
media i technologie wcale nie zagrażają tym, wydawać by się
mogło, starym formom, nie funkcjonują w opozycji do nich.
Nowe rozwiązania technologiczne i cywilizacyjne stwarzają
szersze możliwości uatrakcyjnienia percepcji audialnej, a także
popularyzowania owych przedsięwzięć. Informacje o grupach
opowiadaczy, festiwalach i programach imprez zamieszczane są na stronach internetowych, na portalach społecznościowych, a także serwisach typu You Tube.
Nowe rozwiązania technologiczne znalazły też zastosowanie w badaniach pejzaży dźwiękowych – kolejnym zwrocie ku
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N. Dołowy, Współczesny opowiadacz miejski a tradycje opowiadania, „Literatura Ludowa” 2005, nr 4–5.
>> 13 Handbook of Oral History, eds. Th.L. Charton, L.E. Myers, R. Sharpless, Altamira Press, Lanham, MD–Oxford 2006.
>> 14 http://www.storytellermuseum.org/index.html, dostęp 18.12.2011.
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dźwiękom. Soundscape jest terminem wprowadzonym przez
R. Murraya Schafera, kanadyjskiego kompozytora, i obejmującym środowisko akustyczne konkretnego miejsca, obszaru
geograficznego czy kulturowego, a także zdarzenia czy sytuacji15. Schafer uzmysłowił sobie, jak szybko zanika tradycyjne
oblicze dźwiękowe konkretnych miejsc, jak traci się ich niepowtarzalność, i to stało się pretekstem do dokumentowania akustyki miejsc. Rozwój środków komunikacji i elektroniki
narusza, a z czasem często niszczy, związki człowieka z pejzażem dźwiękowym. Jednak, zdaniem kompozytora, to nie
rozwój technologiczny jest w pierwszym rzędzie odpowiedzialny za zanieczyszczenie środowiska audialnego, ale raczej
pewnego rodzaju znieczulenie zmysłowe, dotyczące też percepcji audytywnej. Obserwacje Schafera zbliżają się do diagnoz zarówno Blausteina, jak i Adorno – postępująca tendencja stępienia wrażliwości słuchowej ma wymiar zarówno
fizjologiczny, jak i estetyczny. Równocześnie z dokumentowaniem pejzaży dźwiękowych Schafer wraz z współpracownikami zaproponowali szereg warsztatów mających na celu
uwrażliwienie na dźwięk i rozwinięcie zdolności świadomego postrzegania audiosfery. Jednym z ciekawszych projektów
nawiązujących do badań Schafera w Polsce są badania wspomnień dźwiękowych na przykładzie mieszkańców warszawskiej Pragi, prowadzone przez Marię Szymańską-Ilnatę16, czy
rejestrowanie i opisywanie dźwięków Warszawy przez Krzysztofa B. Marciniaka17.
Oczywiście, obok współczesnych badań audiosfery i projektów podejmowanych najczęściej przez środowiska ekologiczne i muzykologiczne, temat percepcji słuchowej rozwija się w działaniach artystycznych, które najszerzej można by
określić jako sound art. Instalacje tego typu skupiają się zazwyczaj albo na strukturalnych możliwościach przestrzeni dźwięku, albo na percepcyjnych reakcjach odbiorcy. Konceptem łączącym oba aspekty jest instalacja kompozytora Johna Luthera
Adamsa The Place Where You Go To Listen. Adams, kierowany
potrzebą poszukiwania ciszy, udał się na Alaskę, gdzie powstał
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Acoustic Environments in Change & Five Village Soundscapes, eds. J. Helmi, K. Meri, T. Barry, U. Heikki, V. Noora, TAMK University of Applied Sciences,
Tampere 2009.
>> 16 M. Szymańska-Ilnata, Metoda badania wspomnień dźwiękowych na
przykładzie mieszkańców warszawskiej Pragi, „Glissando” 2011, nr 18, s. 24–27.
>> 17 K.B. Marciniak, Muzyka miasta, „Glissando” 2011, nr 18, s. 10–13.
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pomysł stworzenia sztucznego środowiska ocalającego integralność naturalnego krajobrazu.
[...] dane odnoszące się do natury Alaski są przetwarzane
w czasie realnym przez software, przemieniający je w system dźwiękowy [...] i chromatyczno-świetlny. [...] Warunki
instalacji zmieniają się częściowo zależnie od danych zbieranych przez niektóre instytuty badawcze [...], częściowo
od programów obliczających w każdej chwili pozycję Słońca i Księżyca. [...] Ruchom sejsmicznym przypisano bardzo
niskie częstotliwości, co powoduje, że pomieszczenie drży
podczas trzęsień ziemi. [...] Cyklowi dnia i nocy odpowiadają chór dzienny (Day Choir, o tonacjach durowych, jasnych)
oraz chór nocny (Night Choir, o tonacjach molowych, ciemnych). [...] Pomiary pola magnetycznego ziemi zaś służą do
tego, by uzyskać dźwiękowe przedstawienie zórz północnych; kiedy magnetometry wykazują aktywność, można posłuchać dzwonów zorzy18.
Niezwykłość tego projektu polega też na tym, że właściwie przy każdej wizycie w ramach instalacji Adamsa mamy
do czynienia z innym zestawem dźwięków, uzależnionym od
warunków naturalnych. Ponadto na język dźwięków przełożone zostają zjawiska, których nigdy nie bylibyśmy w stanie
doświadczyć w innych okolicznościach. Przy wysiłku wielokrotnego odwiedzania instalacji odbiorca ma także szansę coraz lepszego rozeznania się w systemie dźwiękowych bodźców
i coraz skuteczniejszej interpretacji percypowanych znaków fonicznych.
Wymienione zjawiska audialne z zakresu storytelling, soundscape czy sound art są przykładami na ogromną potrzebę
dźwięku w doświadczeniu współczesnego człowieka, ale dotyczą w większości odbiorcy, którego określić można – w opozycji do odbiorcy masowego – jako krytycznego, poszukującego
struktur dźwiękowych estetycznie uporządkowanych. Wydaje
się, że obserwowana na gruncie polskim (mniej więcej od dziesięciu lat) duża popularność słuchowisk i audiobooków dotyczy zarówno uwrażliwionych na dźwięk słuchaczy, jak i wielu
odbiorców masowych.
Klaus Schöning zauważa w swoich badaniach, że nowa
sztuka audialna powstaje dzięki bodźcowi technicznemu, bę-

>>

F. Bergamo, Wsłuchując się w stan świata, przeł. E. Ranocchi, „Autoportret” 2011, nr 3 (35), s. 52.
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dącemu inspiracją do stworzenia gatunku artystycznego19.
W przypadku słuchowisk medium, które je zrodziło, było radio, jednakże dziś słuchowiska usamodzielniły się i liczne ich
realizacje funkcjonują poza radiem. Wraz z wzrastającą multimedialnością kultury współczesnej możliwe stało się kolportowanie zrealizowanych słuchowisk na nośnikach CD. Realizowane wcześniej w radio słuchowiska trafiły do dystrybucji, stając
się ogólnodostępnym materiałem20. Z pewnością nie bez znaczenia pozostał także rozwój technologiczny i łatwość w percypowaniu materiałów audialnych, za pośrednictwem najpierw
walkmanów, potem discmanów, po odtwarzacze MP3 i iPody.
Zainteresowanie formami audialnymi tłumaczyć można
by ekonomią czasu i Eriksenowską tyranią chwili, bo w zabieganym i niepozostawiającym czasu na wytchnienie świecie
zmuszeni jesteśmy do intensywności doświadczeń i symultaniczności działań. Rozwój technologiczny pozwala nam równocześnie prowadzić samochód i słuchać np. audiobooka, ale

>> 19 K. Schöning, Literatura foniczna jako potencjalny przedmiot badań literackich, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, projekt
i redakcja naukowa M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, s. 128.
>> 20 Wzrastająca w ostatnich latach popularność słuchowisk wyraża się
w powstających ciągle na potrzeby radia nowych realizacjach, wydawaniu
serii słuchowisk starszych (np. cykle „Wielka Kolekcja Teatru Polskiego Radia”
czy „Złota Setka Teatru Polskiego Radia”), realizowaniu starych słuchowisk
w nowych reżyseriach, kampaniach społecznych, mających na celu propagowanie słuchania i tworzenia słuchowisk (np. „Zaczaruj dźwiękiem świat”),
organizowaniu przeglądów słuchowisk (np. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Sopocie) itd. Audiobooki z kolei
można uznać za kontynuację praktyki, która znana jest również z radia: czytania powieści w odcinkach na antenie radiowej, przy czym nie mamy tu
najczęściej, jak w przypadku słuchowisk, reżyserii, aktorów i aranżacji muzycznej. Tekst czytany jest zazwyczaj przez jednego lektora.
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nowe nośniki informacji sprawiają także, że czynność słuchania
możemy przerwać w dowolnej chwili i powrócić do niej w czasie dogodniejszym. Zmieniła się zatem diametralnie sytuacja
percepcyjna form mających proweniencję radiową, które uniezależniły się od ramówki. Inne są też możliwości techniczne:
słuchamy za pomocą słuchawek czy z głośników, w stereofonii, bądź w systemie dźwięku przestrzennego Dolby Surround.
Wszystkie te czynniki mogą podwyższyć standard odbioru
dzieła i wpływać na jego atrakcyjność.
Z perspektywy antropologa wydaje się jednak, że interpretacje te nie są wystarczające. Sprawą zasadniczą w powrocie do form audialnych może być doznanie Blausteinowskiej
imaginacyjnej rzeczywistości, wobec której odbiorca pozostaje sam na sam ze sobą. Warunkiem percepcji sztuki audialnej
jest w pewnym stopniu wyizolowanie odbiorcy, wytworzenie
w nim stanu odosobnienia, koncentracji i skupienia, pewnego rodzaju napięcia odbiorczego. W świecie wszechogarniającej kakofonii powinna się w nas rodzić naturalna potrzeba
ciszy – izolacji od dźwięku. Paradoksalnie jednak często prowadzi to do procesu „zagłuszania ciszy” – ucho współczesnego człowieka nie jest przyzwyczajone do ciszy zupełnej, ale źle
reaguje na natłok przypadkowych bodźców dźwiękowych. Być
może zatem nieumiejętność przebywania w ciszy z jednej strony, a pragnienie uporządkowania dźwięków z drugiej wpłynęły na powrót do form audialnych, dzięki którym możliwe jest
ukonstytuowanie we współczesnym odbiorcy pewnego estetycznego ładu, a co za tym idzie – przywrócenie równowagi
egzystencjalnej za pośrednictwem tak fundamentalnego doświadczenia, jakim jest doświadczenie audytywne.
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W co wierzy* podmiot?
Czytanie obok...
Karol Maliszewski

„To tylko ma wartość, co będąc moje, bytuje poza mną –
lub, co będąc cudze, dociera do mnie, godzi we mnie. Bycie
wartościowym dla czegoś lub kogoś stanowi istotę
związków metaforycznych, które czynią zrozumiałymi
bycia i trwanie świata.”
Andrzej Falkiewicz, Być może

Kwestia czytania jako problemu z czytaniem pojawia się
najczęściej, gdy towarzyszy zaskoczeniu. Powroty do tych samych utworów, powroty po latach bywają źródłem takiego
zaskoczenia, wyrażającego się pytaniami w stylu: „Czy to
naprawdę ta sama książka? Czy ja przypadkiem nie czytałem
czegoś innego?”. Ta sama książka, ten sam układ liter, te same
rządki słów. Te same wiersze Marcina Świetlickiego. Co się
zdarzyło pomiędzy?1
Zbyt oczywista odpowiedź o dojrzewaniu, o różnicy między czytającymi (30-latkiem a 50-latkiem) nie przekonuje. To
już bliżej do wiary w moc sprawczą oczekiwań, atmosfery, ideowej otoczki, umocowania. Był więc zapał czytania instrumentalnego, pokoleniowego, zaangażowanego w niewysłowioną
do końca polemikę. Była chęć wysłowienia czegoś w spięciu,
na ostrzu noża, konieczność wyczytania tego, co ma do powiedzenia sztandarowa umysłowość pokolenia, ten niemal
psychiczno-liryczny symbol. Była również nuta przekory, pragnienie, by się czemuś sprzeciwić, by uruchomić sprzeciw jako
motor czytania o podwyższonym napięciu.
Pięćdziesięciolatek nie ma już tego zapału i nie chce uczestniczyć w histerii. Widzi, że zawsze czyta się obok, że obiekt czytany ześlizguje się w intymność, że ja „czytane” nieuchronnie
staje się „czytającym”. Utożsamienie i obcość w nieustannym
tańcu. Próbując zbliżyć się do obcości, tak naprawdę czyta się
to, co pomiędzy, czyli jakby obok. Za każdym razem dochodzi do wymanewrowania autora, do rozszczepienia jego głosu (wiodącego?) na wiązkę głosów pobocznych. Siła tego gło-

>> * ...albo raczej: w co już nie wierzy!

su polega być może na tym, że jest w stanie tak właśnie uwieść
– wieść w różne strony, empatycznie umożliwiać opowiadanie
własnej historii snującej się wokół owej historii wstępnej, przykładowej, wzorcowej. Paradygmatycznej? Jeżeli tak, to hasło
„Świetlicki” w encyklopedii ostatnich trzydziestu lat liryki polskiej byłoby hasłem najbardziej kapryśnym i giętkim, przewrotnym i kokieteryjnym, gdyż symbolizowałoby byt pewny
i określony, paradygmatyczny, a jednocześnie nierozpoznany,
ukazywany w spięciu, stosowany tylko do konkretnego użytku,
nieprzeczytany obok.
W takim razie nie pozostaje nic innego: uczepić się kilku
wierszy, podryfować w zaświaty; nie marzyć o naszkicowaniu
całości, nie mieć już takich górnolotnych pretensji. Mikrozapiski o drobnych gestach, o pełzaniu świadomości, o ruchach języka. Uczepić się kilku linijek?
Skąd się biorą linijki,
jak powstawał „świetlicki”,
skąd się biorą takie dzieci,
jak zaczynają odstawać,
dlaczego ukrywają coś przed rodzicami,
a potem to zaczynają wysyłać
pod pseudonimem
do „Na przełaju”, „Radaru” i innych.

Dom i to, co poza domem. To na razie niegroźne, nawet miłe
jak peerelowski, prowincjonalny milicjant, którego wszyscy do-
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brze w miasteczku znają. Zimne kraje rozpoczyna wiersz ustanawiający taki początek i porządek. Spłodzony został bohater
(„imię Abel [...] wiosna 1961, Polska”) z góry skazany na porażkę, na śmierć zadaną ręką brata. Wyglądanie śmierci, domyślanie się jej podstępów i postępów zajmie świadomość podmiotu wielu następnych wierszy. Szczególnie tych, które będą
informować o zabijaniu, mordercach, skrytobójcach czy ogólnie o „starszych braciach”, Kainach wcielających się w różne,
często instytucjonalne, formy. Kain będzie krążył i drwił sobie
z Abelka usiłującego dojrzewać, kochać, funkcjonować. Pierwszy wiersz tomu, zatytułowany Wstęp, kończy się frazą „Będziemy obserwować postępy ciemności”. I ciemność ta w następnych utworach bywa przedstawiana rozmaicie. Najczęściej jest
to jakiś rodzaj opresji, gwałtu, nacisku, agresji, zła. W pewnym
momencie ów Kain otrzymuje zwierzęce kształty, staje się bydlęciem. Bydlę pragnie rozsiąść się w obecności bohatera, dosiąść do jego stolika, spoufalić, wreszcie chce rządzić, decydować, reprezentować. Coś istotnego wiąże się tu ze świadomym,
niekiedy nienawistnym i wściekłym, oporem. Abel z wierszy
Świetlickiego nie poddaje się łatwo. Być może nie poddaje się
wcale. To taki Abel przedłużający agonię, droczący się ze śmiercią, pokazujący jej język. W Białych przepaściach „ręce i stopy są
pełne spadania”, ale język pozostaje na powierzchni, a potem
w wielu wierszach – trzyma poziom, ciągle znajdując i mnożąc
określenia upadku, dyskomfortu, cierpienia.
Wojna jest wiedziona na oczach czytelników. Owszem, ma
nawet spektakularne (dobre dla i do mediów) momenty. Tu
jednak najbardziej przykuwają uwagę opisy normalności wojny, szarzyzny konfliktu, opisy gnoju, który permanentnie wciska się pod powieki, w głąb świadomości, pod dach domu.
Dom Anny i Lucjana Świetlickich został opuszczony. Trwa
poszukiwanie domów zastępczych, domów właściwych. Trwa
tworzenie gniazdek, szarpanie się z ich uwijaniem. Chociaż
partnerki się zmieniają, to wiadomo, że trwa ustanawianie tej
jednej jedynej miłości.
Pierwszy dom był pełen ciepła. Było go może nawet za
dużo. Bohater wyobrażał sobie piekło, patrząc w szalejące za
drzwiczkami płomienie. Zajmował się piecem, wrzucał doń
węgiel. Ale te codzienne czynności wiodły go w stronę złowrogiej baśni. Wpatrzony w płomienie niczym w ekran telewizora, popadał w ekstatyczne stany bliskie gorączki i mali-
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gny, przypominając dziecięcego bohatera niektórych utworów
Czechowicza. W wierszach z Zimnych krajów nawiązuje się do
dziecięcych ekstaz, melancholii i obsesji, kojarząc je jednak
z ciepłem. Z ciepłem, którego zabrakło później, chociaż czynione były próby ponownego odtworzenia, zapalenia „małego
ogniska na samym środku rynku”. Dwudziestokilkuletni bohater bytuje „w zimnie, ciemnościach”. Postępy ciemności są jednocześnie postępami chłodu. Chłodny wieczór, zimne miasto,
zły ptak. W tej negatywnej enumeracji zabrakło czwartego elementu. Skrzywionej perspektywy. A ta pojawia się tu i ówdzie.
Przypomina szkic piórkiem nurzanym w kurzu, błocie z kałuż,
pleśni, pajęczynie, dymie. Nieraz jest po prostu ironią. Jeżeli
ironia może być po prostu.
Skrzywiona perspektywa, brudne, zamknięte pejzaże i ironia też biorą udział w wojnie. Są odpowiedzią na zarzuty, na
trwający ostrzał. Służą do walki z Babilonem Schematu usiłującym bohatera połknąć, przeżuć i wypluć. Zarówno życie, jak
i sztuka towarzysząca życiu opierają się na kilku konwencjach,
których ordynarność i przewidywalność doprowadzają bohatera do. No właśnie, do czego? Najczęściej do mdłości. Potem
do rozpaczy. Zdarza się, że do śmiechu. Chyba najrzadziej do
łez. Co to za puszeczki Pandory, co za klocki, w co się tu gra, bo
melodia i nakaz idą z góry, co jest tą górą i czy jeszcze coś za
nią widać? To zaledwie początek długiej listy pytań, jakie mnożą teksty z Zimnych krajów.
Wypisuję z zaledwie dwóch wierszy: „więzienie, powstanie,
zachód, wschód, wolność, wyżywienie, dostęp do tego-tamtego, więźniowie polityczni, buddyzm, materializm, literatura,
pieniądze, w imię Ojca i Syna, odpowiedzialność, wychowanie”.
Im dalej w las, tego więcej. Czego? Kulturowych gotowców,
atrybutów dyskursu. Są one poecie dane oraz zadane. Ma się
z nimi zmierzyć. Ma się ustosunkować. Podjąć twórczy dialog.
Jeżeli oczywiście jest poważnym poetą polskim. Stąd największy problem tych wierszy, największy ból: jak je ominąć, rozszczelnić, jak zabić i ożywić na nowo, jak być sobą nie będąc.
Nienawiść bohatera okazuje się obosieczna. Dotyczy rozpychającego się, zinstytucjonalizowanego zła, dotyczy triumfującego Kaina i służących mu ludzi, nieczułych, zimnych, zachowujących się według obłąkanego regulaminu. Wreszcie
z biegiem czasu (i wierszy) zwraca się tym swoim podwójnym
ostrzem w stronę bohatera, który też jest częścią tego samego

świata pozorów. Autodestrukcyjne gesty świadczą, że nienawiść dostała się do krwi, zainfekowała wrażliwość. Bohater zaczyna nienawidzić samego siebie. Zaczyna siebie unicestwiać.
Pojawia się w figurach ontologicznie niejednoznacznych. Żywy
trup, upiór, duch. Ktoś taki może sobie demonstracyjnie pozwolić na odsunięcie społeczno-literackich zobowiązań.
Bo wyobraźmy sobie, że Abel nie przeżył, że dopadnięto
go albo że go coś dopadło. Załóżmy, że Ablowi się nie udało,
że poległ w tej wojnie wiedzionej ze wszystkim, a najbardziej
z Szatanem Systemu, z armią cieni (cieniem Armii?), z państwem prawa (prawem Państwa?). Dokładnie nie wiadomo, co
gromadzi Ciemność. Jakie przytłaczające argumenty.
Nienawiść zaczyna dotyczyć wiersza jako formy skazanej na
porażkę. Frustracja ogarnia poetę, kulturową figurkę, od której
wymaga się określonych dygów i mrugnięć. Wyszydzony wcześniej zestaw tematów powraca niczym złowrogi cień. Nie sposób się do nich nie odnieść. Być może na tym polega dramat
bohatera. Dramat wiersza, który zanim zacznie się i spełni, już
się właściwie dzieje, biorąc udział w pełnej napięć grze. Chciałem napisać „grze o prawdę”, lecz w porę ugryzłem się w język.
Prawda jest częścią systemu. Została oswojona i wciągnięta do
ponurego świadczenia. Każda prawda. Nawet niewygodna czy
przykra. Smutek bohatera bierze się z przekonania, że żadna
prawda i żadne obnażenie nie są w stanie wstrząsnąć, że przy-

gody języka w wierszu, przypadki rozemocjonowanej wrażliwości mało kogo obchodzą i nie mają już tak symbolicznego
znaczenia, jak kiedyś. Coś w kulturze zastąpiło poezję, zastąpiło poetę jako wyraziciela głębi przeżyć, poszukiwacza skończonej prawdy.
Bohater, któremu się tu przyglądamy, mimo wszystko
próbuje głębiej znaczyć. I chociaż gryząca ironia uniemożliwia patetyczne gesty, to jednak patosowi udaje się dojść do
głosu. A jest to dwuznaczny, jakby zawieszony, trudny patos zmian, przejść, przeistoczeń, poszukiwań, prób dojrzewania chłopca do życia po drugiej stronie drzwiczek pieca, do
kobiety, do wspólnego pokoju, stołu, krzeseł, łóżka, do bólu,
niesmaku, prawdy itd. A może też i do światła, które nie miałoby regulaminu i za które nie trzeba byłoby płacić. Jeżeli się
o takim świetle wspomina, jeżeli sugeruje potencjalność jego
zaistnienia, to nie można mówić o nihilizmie. Nie jest nihilistą ten, który walczy ze złem, który kameleonowe kształty zła
tak trafnie rozpoznał, który zakreślił wokół siebie koło i z jego
wnętrza oddziela święte od nieświętego, białe od czarnego.
A coś takiego – moim zdaniem – działo się w latach osiemdziesiątych w głowie Marcina Świetlickiego, taki bój się toczył w jego zapiskach. I nadal się toczy, nadal ma swą wagę
i siłę. Co po dwudziestu latach jeszcze mocniej mnie dotknęło, uderzyło.
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Grüss Gott, Mock
O niemczyźnie w powieściach Marka Krajewskiego
Jarosław Petrowicz

Wokół kryminału
Książki Marka Krajewskiego to imponujący fenomen końca XX
i początku XXI wieku. Ich popularność i duże nakłady są sukcesem wydawniczym. Wśród wielu czynników wpływających
na ten sukces znajdują się niewątpliwie talent i rzetelna pisarska robota. Wpływ na to mają także zainteresowanie przedwojenną i wojenną przeszłością Wrocławia, żeby nie powiedzieć:
głód wiedzy. Wprawdzie utwory Krajewskiego są fikcjonalne,
ale miejsca, w których toczy się akcja, odmalowane są z pasją
wytrawnego historyka-regionalisty. Także bohaterowie, choć
przecież istnieją na prawach fikcyjnych, miewają coś wspólnego z realnymi postaciami dawnego nadodrzańskiego grodu. Właśnie to zakotwiczenie w realności staje się dodatkową
i trudną do przecenienia wartością powieści Krajewskiego. Zachęca ono bowiem do lektury nie tylko miłośników literatury
popularnej, ale także osoby związane ze szczególnym miejscem, jakim jest Wrocław. Prowokuje także do refleksji na temat jego historii, każąc skonfrontować własne doświadczenie z iluzją wytworzoną przez pisarza. Umiłowanie szczegółu
i wierność historycznemu konkretowi powodują, że realne
osoby reagują na fikcję literacką, jakby przeglądały się w lustrze. Profesor prawa w Getyndze, Erwin Deutsch, pisze w liście
do autora: „W powieści Widma w mieście Breslau opisuje Pan
małego chłopca, który jest synem dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Ten chłopiec to ja”1. Profesor literatury z Wrocławia, Andrzej Zawada, pisze szkic pt. Czytając „Festung Breslau”2,
w którym snuje refleksję na temat budynków przy Zwingerplatz (gdzie mieszka Mock) i placu Teatralnego (gdzie mieszkał w czasach studenckich autor szkicu), a następnie przechodzi do zagadnień znacznie przekraczających granice rozważań
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o literaturze rozrywkowej. Poniższy szkic jest refleksją na temat
jednego z aspektów specyficznego ukształtowania językowego powieści Krajewskiego, który, jak sądzę, ma wpływ nie tylko na styl, ale także na sposób konstruowania świata przedstawionego. Zanim jednak przejdę do analiz językowych, parę
słów tytułem wprowadzenia.
Dominantą kompozycyjną kryminałów napisanych przez
Marka Krajewskiego jest oczywiście zbrodnia, jej dokonanie, wyjaśnienie przyczyn oraz ujawnienie sprawcy i ukaranie
go. Protagonistą całego cyklu jest Eberhard Mock, który jako
„mściwy pies gończy” ściga mordercę, by wymierzyć mu sprawiedliwość3. Wśród pozostałych bohaterów są jego współpracownicy, przełożeni i podwładni, a także mordercy, powiązani
ze zbrodnią ludzie oraz osoby podejrzane. Powieści wrocławskiego pisarza określa się mianem kryminałów retro albo retrokryminałów, gdyż ich akcja dzieje się w przeszłości, zazwyczaj
w czasach przedwojennych i wojennych. Autora Śmierci w Breslau krytycy zestawiają czasem z Raymondem Chandlerem,
jednym z czołowych przedstawicieli tzw. czarnego kryminału
amerykańskiego. Świat Breslau jest bowiem mroczny, ponury
i naznaczony zbrodnią. Czyny przestępcze najczęściej popełniają osoby z elit społecznych: baronowie, hrabiowie, skorumpowani oficerowie, policjanci etc. Czasem stoją za nimi kobiety. Mock postępuje wbrew prawu, wymuszając zeznania, bijąc,
a nawet zabijając swych przeciwników. W mrocznym świecie korupcji i występku musi tak postępować, by być skutecznym. Mamy w tych powieściach do czynienia z czarną wizją
świata, choć opisywaną w sposób realistyczny. Breslau, choć
to wprawdzie nie Chicago, ale nadodrzańska metropolia, daje
duże możliwości zrobienia kariery w świecie przestępczym.
Sam Krajewski zresztą w Festung Breslau napisał: „Breslau ni-
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gdy nie było miastem grzechu i występku na miarę Chicago”
(FB, s. 115)4. Choć oczywiście tego grzechu i występku, jako się
rzekło, nie brakuje także w nadodrzańskiej metropolii.
Breslau to miasto tajnych stowarzyszeń, sekt – „dobra ziemia” dla przemytników i alfonsów. Kapryśna Odra od czasu do
czasu pochłania jakieś zwłoki, w domach o wspaniałej historii
kryją się zamurowane trupy. Martwe ciała można także znaleźć w hotelach, piwnicach, a także w parku na świeżym powietrzu. Sceny gwałtu i przemocy są chlebem powszednim dla
protagonisty, który nie opuści Breslau, bo to jest jego miasto
(FB, s. 128). Jednakże Mock nie mógłby demaskować przestępców, gdyby nie jego umiejętność dedukcji, spostrzegawczość,
zdolność łączenia faktów. Same utwory, jak przystało na powieści kryminalne, „przybierają postać gry między przestępcą
a detektywem, stając się zarazem rodzajem zagadki intelektualnej proponowanej odbiorcy”5. Przez wzgląd na prowadzenie
śledztwa, sposób wnioskowania detektywa (i podążającego
za nim czytelnika) oraz szczegółowość świata przedstawionego mówić tu można o pewnym rodzaju prawdopodobieństwa zdarzeń. W powieściach Krajewskiego mamy bowiem do
czynienia z werystyczną wizją świata. Właśnie w tej dbałości
o prawdopodobieństwo, w budowaniu iluzji realności, Marek
Krajewski wykorzystuje niemczyznę. Ponieważ przed wojną
nadodrzańska metropolia należała do Rzeszy, więc realia w niej
przedstawione winny mieć charakter niemiecki. Stąd szczególne nacechowanie języka powieści niemieckimi zapożyczeniami, przede wszystkim zaś cytatami z tego języka. Te słowa są
stosowane w pewnych charakterystycznych okolicznościach
i spełniają określone funkcje.
Wokół imion i nazwisk
Krajewski wyznał Mariuszowi Czubajowi: „Mocka znalazłem
na półce u mojego wuja, w Dzienniku Urzędowym Miasta Wrocławia z 1927 roku. Był kandydatem do śląskiego Landtagu,
na dodatek z ramienia NSDAP. Mock – krótkie, mocne nazwisko”6. Zatem postać fikcyjna nosi nazwisko osoby realnej. Tak
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jest z większością bohaterów Krajewskiego, który wyszukuje
nazwiska swoich postaci z przedwojennych ksiąg adresowych7.
Niektóre nazwiska bohaterów fikcyjnych można odnaleźć także w popularnych wydawnictwach, na przykład w Encyklopedii Wrocławia. W powieściach pojawiają się oczywiście nazwiska postaci historycznych, np.: minister spraw wewnętrznych
i przełożony pruskiej policji Hermann Göring (ŚwB, s. 26), założyciel ogrodu Botanicznego we Wrocławiu Heinrich Göppert (ŚwB, s. 33), piosenkarka Marlena Dietrich (ŚwB, s. 44), dowódca SS na Śląsku Udo von Woyrsch (ŚwB, s. 49), przywódca
NSDAP na Śląsku Helmuth Brückner (ŚwB, s. 49), dowódca SA
na Śląsku Edmund Heines (ŚwB, s. 49), kanclerz Paul von Hindenburg i oczywiście Adolf Hitler. Większość z nazwisk ma niemiecki charakter, niektóre mają brzmienie szlacheckie z partykułą von, np. Wilhelm von Köpperlingk (ŚwB, s. 23), Eduard
von Grützner (ŚwB, s. 25), Heinrich von Grappersdorff (ŚwB, s.
45), Olivier von der Malten (ŚwB, s. 75), Marietta von der Malten, Günter von Rodewald (FB 238), Mathilde von Bockenheim und Bielau (WwmB, s. 121), Gertruda von Mogmitz (FB, s.
50). Wśród nazwisk pojawiają się także polskie czy szerzej – słowiańskie. Czasami są one pisane z niemiecka, ale ich brzmienie
nie pozostawia wątpliwości: Aleksiej von Orloff (KśwB, s. 26),
Helmut Warschkow (WwmB, s. 44), Jörg Hanuschek (FB, s. 8),
Klara Mesletzky (FB, 121), Gawlitzek (WwmB, s. 283), Morawjetz
(WwmB, s. 200), Albert Lewkowitz (DwB, s. 234), Walter Piontek
(ŚwB, s. 61), Smetana (ŚwB, s. 137), Karl Hadamitzky (WwmB,
s. 244), Bilkowsky (WwmB, s. 100), Bielick (WwmB, s. 94), Buhrack (WwmB, s. 213), Fritz Patschkowsky (KśwB, s. 21, zmieni
się w Fryderyka Paczkowskiego), Teresa Jankewitsch-Hartner
(ŚwB, s. 137). Oczywiście brzmienie nazwisk nie potwierdza
wystarczająco tożsamości narodowej. Ponadto może być wskazówką pochodzenia tylko w linii męskiej (po mieczu). Nie zmienia to jednak obrazu Wrocławia jako miasta wielokulturowego,
które zaludniają nie tylko Niemcy i Słowianie, ale także inne narodowości, przede wszystkim licznie reprezentowani Żydzi, np.
syn rabina Hans Kleinfeld (ŚwB, s. 23) czy właściciel sklepu zoologicznego Isidor Friedländer (ŚwB, s. 63) i jego córka Lea (ŚwB,
s. 79) lub gestapowiec Hans Bresler (FB, s. 271).
Niektóre nazwiska mają szczególne znaczenie dla rozwoju
akcji. Odkrycie ich porządku pozwala na postępy w śledztwie.
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Ibidem, s. 96.

Na przykład w spisie wypożyczeń książek w czytelni znajdują
się nazwiska postaci historycznych, które widnieją w Auli Leopoldyńskiej, np.: „Urban Papst, czyli papież Urban VIII, Franz
Wentzl, Peter Canisius, Johann Carmer, Carl von Hoym” (KśwB,
s. 236). Pozwalają one policjantowi snuć podejrzenia w związku z osobami wypożyczającymi znaczącą dla śledztwa książkę
Antiquitates Silesiacae Barthesiusa (KśwB, s. 235) i w efekcie naprowadzają na trop mordercy.
Refleksja lingwistyczna na temat nazwisk pomaga Mockowi
w identyfikacji przestępcy. Mock, tropiąc mordercę Berty Flogner, przypomina sobie rozmowę w piwiarni z kamratem ze
studiów Horstem Paetzoldem. Kolega twierdził, że nazwiska
żydowskie informują o miejscach, skąd wywodzą się dane rodziny. „Na przykład rodzina sprzedawcy cygar Glatzera na pewno pochodziła z Glatzu, a mojego znajomego Izraela Hamburgera z Hamburga. A co powiesz o Georgu Breslauerze? On jest
prawdziwym mieszkańcem Breslau – ironizował Poetzold” (FB,
s. 216). Stąd w głowie Mocka pojawiło się skojarzenie „Bresler
– Breslauer – obrzezanie”, co pozwala mu na odkrycie, że Hans
Gnerlich to Żyd o nazwisku Bresler. Zatem wiedza lingwistyczna przydaje się w pracy detektywa, i to wielokrotnie.
Imiona, nawet jeśli ich pochodzenie jest w istocie łacińskie,
greckie czy inne, mają zdecydowanie niemieckie zapisy: Franz,
Erich, Erika, Kurt, Hans, Helmut, Hermann, Manfred, Hildegarda. Dbałość o niemieckie brzmienie wykazuje Krajewski nawet
w pisowni imion, które na gruncie polskim brzmią bardzo podobnie albo identycznie jak w niemczyźnie: jeśli Artur to zapisane Arthur, jeśli Zygfryd to Siegfried, nie Katarzyna, lecz Caterina, nie Eleonora, lecz Eleonore, nie Matylda, lecz Mathilde itd.
Są oczywiście imiona żydowskie, takie jak Achim.
Wokół nazw topograficznych
Krzysztof Masłoń napisał, że w kryminałach Marka Krajewskiego topografia decyduje o wszystkim8. Już same tytuły utworów
Marka Krajewskiego zawierają niemiecką nazwę Breslau, gdyż
wrocławski pisarz, zdając sobie sprawę z oczywistej prawdy historycznej, iż przeszłość nie jest taka sama jak teraźniejszość,
używa nazwy stosownej do okresu Trzeciej Rzeszy. Podobne przesłanki przyjmują Norman Davies i Roger Moorhouse
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w książce pt. Mikrokosmos9. To te właśnie założenia decydują o tym, że utwory Marka Krajewskiego są w znacznym stopniu nasycone niemieckimi nazwami. Są to szczególnie nazwy
własne występujące w roli cytatów. Funkcjonują one na innych
zasadach niż nazwy pospolite. Zachowują one najczęściej oryginalną pisownię ze znakami graficznymi obcymi polskiemu
alfabetowi, np.: ä, ü, ö. Jest w cytatach wyraźnie zaznaczona
obcość graficzno-fonetyczna, a czasem także brak adaptacji
morfologicznej i składniowej. Są one wyraźnie odczuwane jako
obce czy osobliwe.
Zdecydowana większość nazw topograficznych przyjmuje w tekście przedwojenne brzmienie i znaczenie. Aby czytelnik mógł się zorientować w dawnym i obcym nazewnictwie,
książki zaopatrzone zostały w spisy ulic, placów, rzek, dzielnic,
miejscowości i obiektów, zawierające przedwojenne nazwy
i ich współczesne polskie odpowiedniki. Śmierć w Breslau ma
w indeksie blisko 49 nazw, Koniec świata w Breslau – 99, Widma w mieście Breslau – 55, Festung Breslau – 62, Dżuma w Breslau – 87. Większość się powtarza, ale razem niedublujących
się nazw w tych indeksach jest ponad 250. Gdyby jednak przygotować pełny spis nazw urzędów, organizacji i instytucji oraz
różnego rodzaju przedsiębiorstw, fabryk, sklepów, zakładów
usługowych, pralni, trafik, cukierni, pasmanterii, gospód, banków, kawiarni, restauracji, knajp, piwiarni, szkół, hoteli, szpitali, agencji, pałaców, dworów, jadłodajni, domów rozrywki,
aptek, kamienic etc., byłby on wielokrotnie dłuższy od istniejących skorowidzów. Zazwyczaj topograficzne nazwy własne pochodzą od nazwisk właścicieli (np. browar Haasego) albo mają
nazwy nadane (np. hotel „Vier Jahreszeiten”). Tych nazw jest
z pewnością w powieściach Krajewskiego ponad 100.
W Śmierci w Breslau znajduje się wiele nazw instytucji: fabryki Linkego, Hofmanna, Lauchhammera (ŚwB, s. 14), salon
samochodowy Kotschenreuthera i Waldschmidta (ŚwB, s. 14),
dom towarowy Wertheima (ŚwB, s. 24), palarnia kawy Ottona
Stieblera, Dresdener Bank (ŚwB, s. 33), sklep obuwniczy Speiera (ŚwB, s. 33), sklep galanteryjny Dünowa (ŚwB, s. 33), sklep
zoologiczny Friedländera (ŚwB, s. 34), dom handlowy „Eichborn i Spółka” (ŚwB, s. 61), restauracja Kahlerta (ŚwB, s. 85),
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bank Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt (ŚwB, s. 87), piwiarnia Orlicha „Orwi” (ŚwB, s. 119), piekarnia Hirschlika (ŚwB, s.
120), trafika Deutschmanna (ŚwB, s. 126), domy towarowe Petersdorffa i braci Baraschów (ŚwB, s. 128), restauracja „Pod Lessingiem” (ŚwB, s. 128), knajpa Gustava Thiela, kino „Deli” (ŚwB,
s. 37), Deutsche Bank (ŚwB, s. 158), frachtowiec „Prinz Heinrich”
(ŚwB, s. 140). Nie znaczy to, że Krajewski nie używa nazw polskich, np.: Szkoła Sztuk Pięknych (ŚwB, s. 13), Piwnica Biskupia
(ŚwB, s. 25), Dwór Śląski (ŚwB, s. 25), gospoda „Pod Zielonym
Polakiem” (ŚwB, s. 37), kościół Chrystusa Króla i św. Karola Boromeusza (ŚwB, s. 61), Muzeum Sztuk Pięknych (ŚwB, s. 87), „Nadślężański Zameczek” (ŚwB, s. 93), Szwedzki Bastion w Lasku
Osobowickim (ŚwB, s. 115), „Dom Zdrojowy” w Sopocie (ŚwB, s.
118), hotel „Pod Złotą Gęsią” (ŚwB, s. 125), gorzelnia Kani (ŚwB,
s. 133), katedra Jana Chrzciciela (ŚwB, s. 178). Jest ich jednak
mniej od nazw germańskich.
W Końcu świata w Breslau autor użył następujących nazw:
restauracja hotelowa „Residenz” (KśwB, s. 12), restauracja Sängera (KśwB, s. 17), kwiaciarnia Apelta (KśwB, s. 25), knajpa Grajecka (KśwB, s. 40), sklep czekoladowy Schaala (KśwB, s. 50), winiarnia „Lamli” (KśwB, s. 58), dom towarowy Wertheima (KśwB,
s. 70), sklep Beckego (KśwB, s. 77), pralnia na Topfkram (KśwB,
s. 77), szynk Noacka (KśwB, s. 103), dom towarowy Messowa
i Waldschmidta (KśwB, s. 103), variétés „Wappenhof” (KśwB, s.
123), drukarnia Böhm & Taussig (KśwB, s. 126), knajpa Truscha
w kamienicy „Pod Czarnym Kozłem” (KśwB, s. 138), wytwórnia pieców Liebchena (KśwB, s. 138), Landtag (KśwB, s. 147),
hotel „Königshof” (KśwB, s. 149), trafika Spingerna (KśwB, s.
149), winiarnia „Ente” (KśwB, s. 190), knajpa „Hankäs mit Musik” (KśwB, s. 190), „Käfer’s Bistro” (KśwB, s. 192), hotel „Nassauer
Hof” (KśwB, s. 205), szpital „Bethanien” (KśwB, s. 245), dom handlowy braci Baraschów (KśwB, s. 249), pasmanteria Hartmanna (KśwB, s. 254), cyrk Buscha (KśwB, s. 255), „Sierociniec Schiffkego” (KśwB, s. 276), „B. Brewing Fahrradschlosserei” (KśwB, s.
299), knajpa Linkego (KśwB, s. 301). Pojawiają się także nazwy
łacińskie, np.: cukiernia „Silesia” (KśwB, s. 252).
W Widmach w mieście Breslau znajdują się następujące nazwy: gmach Technische Hochschule (WwmB, s. 7), trafika Afferta (WwmB, s. 9), sklep Proskauera (WwmB, s. 10), sklep Kühnela
(WwmB, s. 10), „Deutsche Seefischhandels-Aktiengesellschaft”
(WwmB, s. 10), kawiarnia Heymanna (WwmB, s. 10), cukiernia

96

„S. Brunies” (WwmB, s. 11), zakład madame Blaschke (WwmB,
s. 21), trafika Dutschmanna (WwmB, s. 32), port rzeczny Cäsar
Wollheim, Stocznia Rzeczna i Towarzystwo Żeglugowe w Kozanowie (druga część nazwy już po polsku, WwmB, s. 37), okręt
pasażerski „Wodan”( WwmB, s. 38), SMS „Breslau” (WwmB, s. 40),
fabryka powozów Hermanna Lewina (WwmB, s. 86), farbiarnia
Kellinga (WwmB, s. 88), fabryka cygar Thiemann & Co. (WwmB,
s. 106), „Dom Piękności” Hoppego (WwmB, s. 121), trafika Franza Krziwanie (WwmB, s. 127), hotel „Sieh dich für” (WwmB, s.
129), hotel „Stadt Leipzig” (WwmB, s. 141), fabryka kapeluszy
Hitzego (WwmB, s. 144), szpital Wenzla-Hanckego (WwmB, s.
174), firma spedycyjna Binkraut & Eberstein (WwmB, s. 178),
gospoda Bartscha (WwmB, s. 179), kawiarnia Orlicha (WwmB,
s. 180), młyn wodny Phönix (WwmB, s. 182), browar Schultheiss (WwmB, s. 183), sklep meblowy Hirscha (WwmB, s. 185),
Dom Zdrojowy „Fridrichsbad” (WwmB, s. 215). Są także nazwy
polskie: piwiarnia „Pod Trzema Koronami” (WwmB, s. 123), hotel „Król Węgierski” (WwmB, s. 121), gospoda Opieli (WwmB, s.
145), restauracja „Na Przystani dla Parowców” przy moście Piaskowym (WwmB, s. 49).
W Festung Breslau mamy: hotel „Kärntnerhof” (FB, s. 7), restauracja „Schlesierland” (FB, s. 62), Volkstribunal w Breslau (FB,
s. 80), agencja detektywistyczna Theodora Borka (FB, s. 82), fabryka Famo (FB, s. 91) Fahrzeug und Motorenwerke, produkująca w latach trzydziestych traktory i czołgi10, restauracja „Gauhaus” (FB, s. 120), Deutsche Bank (FB, s. 120), pałac Hatzfeldów
(FB, s. 121), warsztat Willmanna (FB, s. 144), Jahrhunderthalle
(FB, s. 158), gospoda Reimera (FB, s.187), fabryka wyrobów kartonowych Bredelli (FB, s. 188), lody u Andersa (FB, s. 196), zakład fotograficzny „Photo-Waage” (FB, s. 210), kawiarnia „Villa
Josephsburg” (FB, s. 267), gmach Technische Hochschule (FB, s.
270). Wśród nazw polskich pojawia się na przykład gmach Rządu Śląskiego (FB, s. 121).
W Dżumie w Breslau Krajewski użył następujących nazw instytucji: gospoda Laugnera (DwB, s. 27), dom rozrywki „Friedeberg” (DwB, s. 29), hotel „Fürstenhof” (DwB, s. 38), browar
Haasego i fabryka mydła Tellmanna (DwB, s. 49), sklep wielobranżowy „Jung&Lindig”(DwB, s. 57), lody w ogrodzie Schaffgotschów (DwB, s. 62), hotel „Vier Jahreszeiten” (DwB, s. 66),
szwalnia Meyera (DwB, s. 95), piwiarnia Kisslinga z napisem
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„Conrad Kissling” (DwB, s. 177), klub szachowy „Anderssen”
(DwB, s. 198) nazwany na część jednego z najlepszych szachistów niemieckich XIX wieku, pochodzącego z Breslau Adolfa Anderssena11, firma produkująca kafelki Glufke&Szyndzielorz (DwB, s. 199), statek „Wölsung” (DwB, s. 216), „Grünfeld&Co.
Produkcja Drzwiczek do Pieców” (DwB, s. 234), restauracja „Pod
Tauentzienem” (DwB, s. 240), galeria Stenzla (DwB, s. 241), luksusowy sklep Wilhelma Kornatzkiego (DwB, s. 251), fabryka cementu Gogolin-Gorasdze (DwB, s. 140), zakłady wodociągowe
„Am Weidendamme” (s. 243), zakład szklarski Berneta (DwB, s.
14), gospoda „Der Schwarze Adler” (DwB, s. 14), kawiarnia Franka (DwB, s. 20), rzeźnia „Carnis” (DwB, s. 72). Mock szyje marynarkę u Leo Nathana (s. 131), a królem likierów i wódek jest
Schirdewan, twórca znakomitej śląskiej żytniówki (DwB, s. 243).
Polskie są: piwiarnia „Pod Dzwonem” (s. 75), firma spedycyjna
„Bronisław Hirszbein i Spółka” (DwB, s. 80), jadłodajnia „Pieczona Kiełbaska spod Dzwonka” (DwB, s. 81), „Fabryka Uniformów
i Ubrań Męskich” (DwB, s. 98), Poczta Paczkowa (DwB, s. 101),
Nadprezydium Finansowe (DwB, s. 102), hotel „Warszawski
Dwór” (DwB, s. 125), knajpa „Pod Wesołą Godziną” (DwB, s. 154),
knajpa Pudelki (DwB, s. 156–157), hotelik „Pod Rucianym Wiankiem” (DwB, s. 199), budynek Rejencji Śląskiej (DwB, s. 209),
Komendantura Generalna Wojska (DwB, s. 243), Teatr Miejski
(DwB, s. 243), Akademia Sztuk i Rzemiosł Artystycznych (DwB,
s. 216), klub „Brama Odrzańska” (DwB, s. 229), hotel „Germania”
(DwB, s. 37). Z pewnością antyczne pochodzenie ma nazwa apteki „Higieja” (DwB, s. 178).
O ile w nazwach ulic Krajewski stara się być konsekwentny
i podaje ich brzmienia niemieckie (wyjątkiem jest ulica Rzeźnicza, WwmB, s. 112), o tyle inne nazwy bywają spolszczone,
np. obok „Vier Jahreszeiten” pojawia się „Cztery Pory Roku”. Ale
są też inne nazwy polskie: Dom Koncertowy Dworzec Główny,
Prezydium Policji, Nadślężański Zameczek, Poczta Główna, Biblioteka Uniwersytecka, hotel „Pod Złotą Gęsią”. Jest ich też dosyć dużo.
Wokół artykułów spożywczych i monopolowych
Kolejną liczną grupę cytatów z niemczyzny stanowi kilkadziesiąt nazw produktów i marek, przede wszystkim spożywczych.
Swoje oryginalne marki mają piwo, czekoladki, cygara, papie-
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rosy, wódka, woda mineralna, kosmetyki, alkohole, ale także
urządzenia – z nieśmiertelną maszyną do szycia Singer (KśwB
s. 188). Pojawiają się także nazwy polskie, angielskie, włoskie
i inne.
W Śmierci w Breslau są to: woda kolońska od Welzla (ŚwB,
s. 17), piwo od Kipkego, piwo od Haasego (ŚwB, s. 27), czekoladki Wienera (ŚwB, s. 50), piwo Heselbacha (ŚwB, s. 58), cygara
„Bairam” od Przedeckiego (ŚwB, s. 145), cygaro „Ahnuri Shu” firmy Przedecki (ŚwB, s. 104), papierosy „Bergmann Privat” (ŚwB,
s. 106), woda mineralna Deinerta (ŚwB, s. 108), aparat „Zeiss”
(ŚwB, s. 127).
W Końcu świata w Breslau: piwo z napisem „E. Haase” (KśwB,
s. 13), kalendarz „Universal” (KśwB, s. 27), „kalendarzyk Liebesa”
(KśwB, s. 43), flaszka reńskiego spätburgundera (KśwB, s. 20),
proszek „Phönix” (KśwB, s. 21), krem „Peri” (KśwB, s. 21), „woda
kolońska od Welzla” (KśwB, s. 21), likier z ziół alpejskich Guttentaga (KśwB, s. 29), cygara od Przedeckiego (KśwB, s. 37), różane sole Hagera (KśwB, s. 38), perfumy „Tosca” (KśwB, s. 91), likier czereśniowy od Fachego (KśwB, s. 154), papierosy „Astoria”
(KśwB, s. 154), grzane wino „Appelwoi” (KśwB, s. 190), wiśniówka od Kupferhammera (KśwB, s. 223), wódka Schirdewana
(KśwB, s. 250), papierosy „Salem” (KśwB, s. 273), guma Wrigley
(KśwB, s. 266), papierosy „Bergmann Privat” (KśwB, s. 43), tytoń
„Austria” (KśwB, s. 185).
W Widmach w mieście Breslau mamy następujące nazwy: butelka porteru z nalepką gospody „Biernoth” (WwmB,
s. 43), chleb od Malgutha (WwmB, s. 59), cytrynówka Krsinsika (WwmB, s. 79), tytoń Badia (WwmB, s. 31), tytoń Virginia
(WwmB, s. 140), papierosy Silano (WwmB, s. 145), „Willy Simson. Prawdziwe bawarskie piwo franciszkańskie” (WwmB,
s. 155), kawa Kainz (WwmB, s. 168), filiżanki z napisem TPM
z wałbrzyskiej porcelany (WwmB, s. 168), papierosy Reichsadler (WwmB, s. 216), Gold-Flake (WwmB, s. 216), gdański likier
Łosoś (WwmB, s. 242), proszek Ergon (WwmB, s. 243), cygara
Hacifa, karafka Edelbranntwein (WwmB, s. 268), nalewka ziołowa litewska Triżdiwinis (WwmB, s. 271), pióro marki Colonia
(WwmB, s. 274).
W Festung Breslau są: kawa zbożowa Seeliga (FB, s. 25), buty
od Andritschkego (FB, s. 33), krawat od Amelunga (FB, s. 40),
maszyna „Singer” (FB, s. 41), gdańska wódka „Goldwasser” (FB,
s. 55), likier ziołowy „Rübezahl” (FB, s. 63), zegarek marki „Schaf-
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fhausen” (FB, s. 75), piwo Haasego (FB, s. 181), papierosy laurensy (FB, s. 214), woda kolońska „Royal” (FB, s. 239), papierosy
nile (FB, s. 239), „kościana obsadka w kuflu z nadrukiem Festiwal Piwa Breslau 1935” (FB, s. 243). Papierosy „Górnik” (FB, s. 19).
W Dżumie w Breslau: błyszczące od oleju maszyny „Pieffke,
Woolf, Ruffer, Zoelly” (DwB, s. 7), złoty sygnet mistrza kolońskiego Zieglera (DwB, s. 13), lody „Lagnese” (DwB, s. 21), sękacz od
Mikscha (DwB, s. 21), likier katedralny od Galewskiego (DwB,
s. 25), tytoń „Ihra” (DwB, s. 72), piwo „Engelhardt” (DwB, s. 75),
maszyna „Rheinita Record” (DwB, s. 92), papieros „Salem Alejkum” (DwB, s. 96), piwo „Kulmbacher” (DwB, s. 97) albo małą
literą – kulmbacher (DwB, s. 178), konfitury pana Pohla (DwB,
s. 99), pasta Kiwi (DwB, s. 99), czekoladki „Frankonia” (DwB, s.
140), pastylki odświeżające Neumanna (DwB, s. 148), wędzony
łosoś z „Altony” (DwB, s. 158), herbata Obsta na ischias (DwB,
s. 177), miejscowy winiak „Stary Szczep” (DwB, s. 178), gdańska
„Goldwasser” (DwB, s. 186), polskie piwo Fortuna (DwB, s. 186),
lemoniada „Sinalco” (DwB, s. 186), cygaro „Sultan” (DwB, s. 241).
Wokół służb mundurowych
Dość liczną grupę w powieściach Krajewskiego stanowią nazwy stopni wojskowych i policyjnych. Są one często – jako niemieckie rzeczowniki – pisane wielką literą, a zachowanie oryginalnej formy obcego wyrazu przejawia się także w stosowaniu
obcych znaków graficznych. Jest to podyktowane, jak sądzę,
dbałością o precyzję znaczeniową. Sprawia wrażenie oficjalności czy urzędowości. W Śmierci w Breslau pojawiają się: Obergruppenführer SA (ŚwB, s. 13), Hauptsturmführer (ŚwB, s. 40),
Kriminalassistent (ŚwB, s. 53), Standartenführer SS (ŚwB, s. 69),
Kriminaldirektor (ŚwB, s. 158), Kriminalkommissar; w Widmach
w mieście Breslau: hauptmann (WwmB, s. 38); w Końcu świata
w Breslau: oberpolicmajster (KśwB, s. 255), policmajster (KśwB,
s. 259), Kriminalrat (KśwB, s. 103). Najwięcej jest ich w Festung
Breslau ze względu na to, że akcja powieści toczy się w czasie
wojny: Hauptmann Und Polizei-Hauptsturmfürer (FB, s. 24), SSBrigadeführer (FB, s. 25), Führer (FB, s. 25), Kriminaldirektor (FB,
s. 29), SS-Obersturmbannführer (FB, s. 50), Obergruppenführer
SS (FB, s. 56), SS-Sturmbannführer (FB, s. 95), Kriminalwachtmeister (FB, s. 96), SS-Obersturmführer (FB, s.106), Hauptscharführer (FB, s. 123), Oberbefehlshaber der SS Und Polizei (FB, s. 181),
feldmarszałek (FB, s.187), feldfebel (FB, s. 200), gauleiter (FB, s.
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218). W Dżumie w Breslau są: Hauptwachtmeister (DwB, s. 35),
Reviervorstehender (DwB, s. 155). Czasami na tych stopniach
zbudowane jest pouczenie, np. G. von Rodewald mówi do
Krausa: „Co wolno Führerowi, tego nie wolno Sturmbannführerowi...” (FB, s. 247). Przywołuje to na myśl polskie przysłowie:
„Co wolno wojewodzie...”. Znajdujemy też nazwy członków danej formacji: esesman (FB, s. 117), volkssturmowcy (FB, s. 195),
volkssturmista (FB, s.207).
Z wojskiem są związane nazwy niemieckich instytucji militarnych i policyjnych, oddziałów oraz nazwy broni czy elementów umundurowania, a także pojazdów. Należą do tej grupy
skróty, np. Stasi (ŚwB, s. 7), SA (ŚwB, s. 13), RuSHA – „RassenUnd Siedlungshauptamt der SS w Breslau” (FB, s. 99), drzwi
z napisem „Rassen- Und Siedlungshauptamt der SS Abteilung
in Breslau” (FB, 101), SS (FB, s. 241), NSDAP, kripo (FB, s. 51),
a także pełne nazwy: Abwehra (ŚwB, s. 59), Hitlerjugend (ŚwB,
s. 71), gestapo (ŚwB, s.49), Volkssturm (FB, s. 31), Polizeidirektion (FB, s. 8), Wasserpolizei (WwmB, s. 22), Bahnschutz (ŚwB,
s. 19), Fischereipolizei (ŚwB, s. 19), dywizja SS-Totenkopf (FB, s.
67), Garde-Kavallerie-Schützen-Division (WwmB, s. 124), Waffen SS (FB, s. 252), Kriminalpolizeileitstelle (ŚwB, s. 43), sturmgewehry (FB, s. 32), luger (KśwB, s. 71), mauser (KśwB, 71) lub
mauzer (WwmB, s. 39), schmeisser (FB, s. 118), Walther (pistolet,
KśwB, s. 303), manlichery (karabiny, DwB s. 233), nebelwerfery
(miotacze pocisków, FB, s. 20), pancerfaust (FB, s. 148), kruppowskie armaty 8,8 (FB, s. 111), działo przeciwlotnicze flakvierling (FB, s. 180), haubica (FB ), freikorpus, freikorpser (WwmB,
s. 38), żołnierze freikorpsu (WwmB, s. 37), szpicel (WwmB, s.
51), motocykl zündapp (FB, s.81), adler (ŚwB, s. 60), kibelwagen
(FB, s. 106), daimler (WwmB, s. 73), horch (WwmB, s. 107), opel
(WwmB, s. 83), łodzie podwodne typu „Seehund” (FB, 260), kugelhauba (ŚwB, s. 49), sztyblety (FB, s 43), szpicruta (FB, s. 58),
polowe panterki Waffen SS (FB, s. 252), pikielhauby (DwB, s. 24),
„okrągłe polowe czapki bez daszka, zwane Einheitsfeldmützen”
(WwmB, s. 123), kenkarta (FB, s. 111), Arbeitskarte der Festung
Breslau (FB, s. 168), Rassenschande (zbrodnia przeciw rasie, FB,
117), żydowska partia „Bund” i bundowcy (KśwB, s.196) i stowarzyszenie gimnastyczne „Frisch auf” (WwmB, s. 268). Pojawia
się także sławny pruski „Ordnung” (ŚwB, s. 194).
Dla dodania niejako autentyczności, wiarygodności, prawdopodobieństwa, Krajewski wkłada w usta bohaterów nie-

mieckie frazy. Są to zwroty grzecznościowe typu „Herr Kriminaldirektor” (ŚwB, s. 159), „Mein lieber Kriminaldirektor” (ŚwB,
s. 158) „Herr Kriminalassistent” (WwmB, s. 193), „Herr Ober”
(DwB, s. 184), okrzyki „Sieg heil!” (KśwB, s. 260), ale także powitania „Heil Hitler!” (FB, s. 101). Okrzyk „Heil Hitler” traktowany
jest też rzeczownikowo, np. „Obaj wykonali przepisowe «heil
Hitler!» i wyszli z kwatery von Rodewalda” (FB, s. 148), pozdrowienie „Grüss Gott, Mock” (KśwB, s. 275). W ten sposób Krajewski ewokuje oficjalną sferę językowej komunikacji. Na drugim
biegunie niejako znajdują się potoczne zastosowania niemczyzny, np. przekleństwa „Scheisse” (KśwB, s. 208), czy poganianie:
„– Zack, zack, [...] twoje zdrowie Rühtgard” (WwmB, s. 79).
W kręgu muzyki
Czasami epizodyczne postaci śpiewają piosenki. Dobiega
śpiew jednej z najbardziej znanych kolęd niemieckich, autorstwa Johannesa Daniela Falka:
„O du fröhliche, o du selige
O du fröhliche, o du selige
Gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ward geboren:
Freue, Freud dich, o Christenheit!
O du fröhliche, o du selige...” (KśwB, s. 297)
O radosne, o błogie
O radosne, o błogie
Przynoszące łaskę Boże Narodzenie
Świat był zgubiony, lecz Chrystus zrodzony
Raduj się, raduj, świecie chrześcijański
O radosne, o błogie... (tłum. – J.P.)

Dopełnienie się czasu w opowieści biblijnej staje się też
obrazem dopełnienia czasu zbrodni. Zbliża się czas narodzin
Chrystusa, analogicznie nadchodzi czas zbrodni na Lei, ale także dni mordercy stają się policzone. Melodia tej kolędy jest
w Polsce używana do pieśni zapisanej w śpiewniku kościelnym
Siedleckiego jako Modlitwa sycylijskich żeglarzy z 1803 r.
Wcześniej Mock w domu towarowym braci Baraschów słyszy,
jak kwartet smyczkowy gra popularną kolędę pt. O, Tannenbaum
(KśwB, s. 250). Inna piosenka ma charakter górniczego hymnu:

„Glück auf! Glück auf!
Der Steiger kommt!
Und er hat sein helles Licht
Und er hat sein helles Licht
Bei der Nacht
Schon angezundt” (WwmB, s. 263)
(Szczęść Boże! Szczęść Boże!
Nadchodzi sztygar!
On swoje jasne światło
On swoje jasne światło
Już zapali)

Zwrot Glück auf! jest odpowiednikiem polskiej apostrofy do
św. Barbary.
Przestrzeń dźwiękowa w powieściach Krajewskiego jest
oczywiście o wiele bogatsza. W każdym utworze dochodzą do
głosu arcydzieła muzyki klasycznej, a także przeboje niemieckiej muzyki rozrywkowej, przy czym tło muzyczne często kontrastuje z tym, co się dzieje. W czasie orgii u barona von Köpperlingka wybrzmiewa Kwartet cesarski Haydna (ŚwB, s. 100).
Słychać także piosenkę Marleny Dietrich: „Ich bin vom Kopf bis
Fuss auf Liebe eingestellt...” („Jestem nastawiona na miłość od
stóp do głów”) (ŚwB, s. 44), a beznogi żebrak śpiewa hymn partii NSDAP pt. Horst-Wessel-Lied (ŚwB, s. 159).
W Końcu świata w Breslau Sophie nuci pod nosem sentymentalne tango „Ich hab dich einmal geküsst” („Raz kiedyś cię
pocałowałem”), gra Beethovena, ale także gra Popołudnie fauna Debussy’ego, a w jej głowie rozbrzmiewa muzyka III Symfonii Mahlera. Jej przyjaciółka Elizabeth ćwiczy partię pierwszych
skrzypiec kwartetu Śmierć i dziewczyna Schuberta, a także gra
Gnosienne Erika Satie. Jedna z ofiar, Eduard Geissen, uwielbia
opery Wagnera. Opera Pierścień Nibelungów wybrzmiewała
podczas spełniania pragnień ofiary. Opera Wagnera pt. Tannhäuser odgrywana w Teatrze Miejskim będzie także tłem dla
ważnych ustaleń policyjnych. Tu w loży nr 12 spotyka się Eberhard Mock z dyrektorem kryminalnym Heinrichem Mühlhausem: „– Tu nas nikt nie usłyszy, Mock – powiedział Mühlhaus
i nabrał tchu, jakby chciał zawtórować chórowi syren Naht
euch dem Strande” (Zbliżyć się do brzegu, KśwB, s. 268), a później jego głos wtórował arii Tannhäusera: Dir töne Lob (KśwB, s.
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269). Warto przy tym wspomnieć, że „gmach zyskał sławę jako
siedziba nocy wagnerowskich; zaczęło się od przedstawienia
Tannhäusera w 1852 roku”12.
Muzyka rozbrzmiewa nie tylko w domach i operze, ale także na zapleczu sklepu jubilerskiego, gdzie subiekt śpiewa kuplet Ottona Reuttera pt. Wie reizend sind die Frauen (Jak czarujące są kobiety, KśwB, s. 104). Nie sposób też, żeby muzyki nie
było w lokalach. Wrocławska Josephine Baker śpiewa piosenkę
zaczynającą się od słów: „Wenn die beste Freundin mit ’ner besten Freundin...” (Kiedy najlepsza przyjaciółka z najlepszą przyjaciółką..., s. 129), a „[...] wszyscy poznali słynny szlagier o dwóch
nierozłącznych przyjaciółkach, śpiewany w berlińskich teatrzykach przez Marlenę Dietrich i Claire Waldoff” (KśwB, s. 125).
W Widmach w mieście Breslau orkiestra na nabrzeżu Odry
w porcie gra Marsz pod pełnymi żaglami (WwmB, s. 40), potem
Niemiecki marsz obecności (WwmB, s. 42) i W górę niemiecką
flagę (WwmB, s. 43). Żona Rühtgarda na fortepianie „malowała krystaliczne pejzaże Wariacji Goldbergowskich i wykonywała precyzyjne cięcia ze zbioru Das wohltemperierte Klavier”
(WwmB, s. 73). Rühtgard nuci kuplet z operetki O czym marzą
dziewczęta Aschera (WwmB, s. 168). Natomiast rytm Pieśni Ślązaka staje się znakiem porozumiewawczym dla policjantów.
Wystukują rytm tej melodii w drzwi pokoju (WwmB, s. 201).
Mock, kiedy nie słyszy reakcji, śpiewa: Kehr ich einst zur Heimat
wieder (I po raz kolejny wrócić do domu, WwmB, s. 258). W Darłówku Mock gwiżdże piosenkę z opery Frau Luna Paula Linckego (WwmB, s. 214), a ojciec ukochanej przez Mocka Eriki grał
Karnawał zwierząt Saint-Saënsa (s. 225). Tę dźwiękową polifonię dopełniają piosenki kataryniarza o Mocku.
W Festung Breslau na koncertowe emocje raczej nie ma
szans. „Nad miastem grały organy Stalina, a przyczepione do
latarń głośniki, zwane harfami Goebbelsa, podtrzymywały
obrońców na duchu” (FB, s. 207). Jedynie Mock nuci patetyczny fragment Tannhäusera. A w ramie kompozycyjnej, w czasie
powojennym, jest już miejsce na polskie piosenki, np. na wrocławski przebój Marii Koterbskiej pt. Mkną po szynach niebieskie tramwaje (FB, s. 15).
W Dżumie w Breslau akordeonista wyśpiewuje „zjadliwą satyrę o kwaśnym winie Grünbergu” (DwB, s. 76), ale „nie zdąży
dokończyć frazy, że wino z Grünbergu wydłuża ludziom ob-
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licza” (DwB, s. 77). W knajpie mężczyźni śpiewają: „spotkamy
się kiedyś na nadodrzańskim brzegu” (DwB, s. 177). Muzycy ze
Schlesichses Landesorchester i chór Orchester-Verein (DwB, s.
206) w teatrze Lobego „zamiast planowanej Pasji według świętego Jana Bacha publiczność wysłucha Piątej symfonii Mahlera
i uwertury Leonora Beethovena, a orkiestrą będzie dyrygował
sam Georg Dohrn” (DwB, s. 207).
W kręgu słowa pisanego
Oprócz dźwięku język niemiecki obecny jest w postaci graficznej. Pierwsze, co się niejako narzuca, to teksty miasta: szyldy,
plakaty, napisy na murach. Nad bramą wisi szyld „B. Brewing
Fahrradschlosserei” (KśwB, s. 299), który być może wyjaśnia
tożsamość bohaterów. Na bramie obozu w Breslau znajduje
się napis: „Arbeit macht frei” (FB, s. 48). Drzwi domu publicznego ozdobiono sloganem reklamowym: „Das beste aller Welt,
der letzte Schluck bei Gabi Zelt” („Najlepsza rzecz na świecie –
ostatni łyk u Gabi Zelt”, KśwB, s.139). Na poniemieckiej kamienicy spod łuszczącej się farby przebija się napis „Credit-Anstalt”
(FB, s. 19). Ponadto możemy mówić nie tylko o tekstach miasta,
ale także o tekstach rzeczy. Bywa, że jakiś przedmiot jest opatrzony tekstem, np. wojskowy bagnet podoficerski z wygrawerowanym napisem: „Zur Erinnerung an meine Dienstzeit” („Na
pamiątkę mojej służby wojskowej”, KśwB, s. 159). Mock zawija
uciętą rękę Berty Flogner w ręcznik z napisem „Erwache und lache” („Obudź się i uśmiechnij”, FB, s. 85), a na jej grobie umieszczono krzyż z napisem „Berta Flogner 1928–1945 R.I.P.” (FB, s.
86). Na makatce jednego z mieszkań znajduje się napis „Morgenstunde hat Gold im Munde” (Kto rano wstaje, temu Pan
Bóg daje, WwmB, s. 191). Mock przegląda ulotki zachęcające
do wstąpienia do Garde-Kavallerie-Schützen-Division (WwmB,
s. 124).
Forma pisana to jednak przede wszystkim dokumenty
i książki. W cyklu powieściowym Krajewskiego znajduje się
wiele, jak na kryminały, tytułów książek i cytatów. Na przykład
cytat na przeglądanej przez Mocka ulotce pochodzi z Ernsta
von Salomona: „Niemiecki kraj płonął w skołatanych umysłach.
Niemcy zawsze byli tam, gdzie walczono, gdzie uzbrojone ręce
sięgały po niemiecką własność, niemiecki kraj promieniował
tam, gdzie walczący w jego obronie przelewali ostatnią krew”
(WwmB, s. 125).

W Śmierci w Breslau Mock czyta Freuda Z psychopatologii życia codziennego, ale też Pułapki szachowe Überbranda. Anwaldt
czyta pamiętniki Gustava Nachtigala, ale też pamiętnik bohaterki Lei Friedländer, a w drodze do Rawicza czyta w oryginale
Króla Edypa Sofoklesa. Bohaterowie w ramach śledztwa robią
kopię fotograficzną brulionu: Die Chronik von Ibn Sahim. Übersetzt von Dr. Georg Maass. Leo Hartner, śledząc ten wątek, sięga po Geschichte der persischen Literatur Wilhelma Grünhagena
i książkę Jeana Poye Les Yésîdîs.
W Końcu świata w Breslau Mock także czyta Pułapki szachowe Überbrandta. Bohater jako wielbiciel literatury starożytnej ma w swojej bibliotece całą literaturę klasyczną, np. Galen
w wydaniu Kühna, a także klasykę niemiecką, np. Cierpienia
młodego Wertera. Książki jednak pełnią nie tylko funkcję ornamentacyjną, nie tylko są elementami świata przedstawionego, nie tylko charakteryzują pośrednio postacie literackie, ale
także biorą znaczący udział w rozwiązaniu zagadki. Bez nich
Mock nie wpadłby na trop przestępcy. Ponieważ nie ma odcisków palców z liniami papilarnymi, trzeba zastąpić je logicznymi konstrukcjami, opartymi także na wiedzy książkowej. Przechytrzenie przeciwnika w tej grze na śmierć i życie zależy od
znajomości historii miasta, od wiedzy na temat wybranych lektur, od oczytania i znajomości topografii, od biegłości w przeszukiwaniu dokumentów i umiejętności kojarzenia faktów.
Stąd niezbędne w śledztwie są dawna praca Margrafa o ulicach
Wrocławia, Antiquitates Silesiacae Barthesiusa i Świat przestępczy w dawnym Wrocławiu Hagena. Mock wpada na pomysł, że
dawne dzieje mają wpływ na obecne zbrodnie, że współczesne przestępstwa są odpowiednikami morderstw sprzed wielu lat. Badania archiwalne, kwerenda biblioteczna, sporządzenie katalogu według haseł Śląsk–Kryminalistyka–Wrocław
i zatrudnienie historyków stają się warunkiem sine qua non
rozwiązania zagadki kryminalnej, stają się elementem śledztwa kryminalnego. Odkrycia archiwistów doprowadzą policję
do przestępcy. Historia Wrocławia, a także literatura, np. słynny wiersz Wilhelma Müllera Der Glockenguss zu Breslau (Odlew
dzwonu we Wrocławiu), wskazują kierunek poszukiwań (KśwB,
s. 228). Z książkami związane są pewne przeżycia, które rzutują na postępowanie bohaterów, np. fotograficzny album Stare
Miasto we Wrocławiu, a także widokówki z kamienicą „Pod Gryfami” wywołują lęk u Völlingera (KśwB, s. 57).

Oczywiście książki „uczestniczą” też w powieści w inny sposób, np. w prowadzeniu narracji. Znajdują się odwołana do Horacego, Lukrecjusza, Wergiliusza, Goethego. Cukiernia „Silesia”
wypełniona jest cierpiącymi Werterami, pisującymi na serwetkach miłosne wyznania (KśwB, s. 252), a buchalterzy bez zrozumienia czytają Kapitał Marksa.
W Dżumie w Breslau: „Niekiedy Mock wpadał w pychę. Czuł
się jak Nietzscheański übermensch, którego nie obowiązuje
mieszczańska moralność” (DwB, s. 175). Kiedy Mock jest przesłuchiwany, odwołuje się także do literatury. Mówi bowiem, że
jego rodzice nazywają się Hermann i Dorothea, ale strażnik nie
daje się na to nabrać (DwB, s. 152–153). Oschewalla przyłapany
w lupanarze błaga o wypuszczenie. „Równie skutecznie mógłby odwoływać się do litości napastników, deklamując Króla
Olch Goethego” (DwB, s. 204).
W Widmach w mieście Breslau marynarz przesłuchiwany
przez Mocka, Hermann Ollenborg, cytuje łacińskie sentencje
i chwali się, że w czasie rejsu do Afryki czytał namiętnie Geflügelte Worte Bachmanna (WwmB, s. 41). Morderca doktor
Cornelius Rühthgard prowadzi dziennik, w którym tłumaczy
i interpretuje okultystyczne dzieło Augsteinera z łaciny, fragmenty tego diariusza są cytowane w książce na prawach osobnych rozdziałów, przerywających właściwą narrację. Rühthgard
przyjmuje w ten sposób rolę narratora, zna idee Christiana Rosenkreuza i Gregoriusa Blockhusa, oczywiście czyta też Freuda. Wspomina się o wiedeńskim sukcesie Tkaczy Hauptmanna
(WwmB, s. 118). Mock pyta, czy Mühlhaus czyta poezję Auweilera, gdyż ten nazywa podwładnego „wściekłym psem, mszczącym się za śmierć niewinnych ludzi...” (WwmB, s. 102).
Do tego, że książki w powieściach Krajewskiego o Breslau
są ważne, nie trzeba nikogo przekonywać. Są ważne dla autora i są ważne dla niektórych jego bohaterów. W Festung Breslau to właśnie dzięki pisarstwu profesor Knopp będzie jednym
z czterech, a w istocie jednym z dwóch, wybranych do ocalenia
z Breslau. Zresztą ten drugi to też człowiek uczony, dr filozofii Brendel. Niewątpliwie wiedza ocala (FB, s. 267). Mock trzyma pudło z notatkami profesora: „W tym uchwycie była jakaś
pieszczota – jakby w pudle znajdowały się nie materiały o Melitonie z Sardes, lecz relikwie świętych” (FB, s. 267). Błogosławieństwa na górze – a więc fragment Biblii – posłużyły jako pomysł na konstrukcję akcji w Festung Breslau. W zasadzie stało
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się to źródłem koncepcji utworu, na której opiera się cała intryga. Refleksja pogłębiona jest do tego stopnia, że Mock szuka błędów Lutra w tłumaczeniu (FB, s. 186–189). Niezbędne są
zatem konsultacje z rzeczonym profesorem Knoppem, teologiem i paleontologiem, autorem pracy poświęconej biblijnej
symbolice zwierząt.
Ktoś, kto niszczy książki, jest barbarzyńcą. Oprawcy Hans
Gnerlich i Waltraut Hellner w domu Mocka palą jego książki,
m.in. siedemnastowieczny Młot na czarownice i osiemnastowieczne wydanie Makbeta, aby rozgrzać pogrzebacz i torturować policjanta (FB, s. 252). Starodruki posłużą po wojnie jako
opał w przedszkolu mieszczącym się w wilii zajmowanej wcześniej przez Leo Hartnera, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
Wszelkie dokumenty, jak zwykło się nazywać w bibliologii książki, broszury, ulotki etc., można podzielić na dokumenty dwojakiego typu. Pierwsze (tj. np. arcydzieła literatury niemieckiej czy antycznej) istnieją obiektywnie, są niejako
zewnętrzne, a drugie są tekstami wymyślonymi przez autora,
mającymi rację bytu jedynie w świecie przedstawionym przez
Krajewskiego, bo dotyczą na przykład głównego bohatera. Do
tych drugich należy wykład inauguracyjny na rok akademicki
1944/1945 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Erlagen pt. Samosąd w prawie niemieckim, gdzie omawia się jego samosąd
na Klausie Robercie z 1927 roku, a Mock opisany jest jako „samotny mściciel”. Natomiast list, który otrzymał Mock od Ericha
Krausa, jest „ozdobiony u góry pieczęcią z orłem trzymającym
w szponach indogermański znak szczęścia” (FB, s. 96).
Książki istnieją także w pamięci i wyobraźni Mocka. Bohater
słyszy głosy: „– Nietzsche powiedział w Tako rzecze Zaratustra:
Bądźcie twardzi!” ( FB, s. 164) i dalej znów „– Nietzsche powiedział: Idziesz do kobiet? Nie zapomnij bicza!” ( FB, s. 164). Mock
przypomina sobie słowa jakiegoś poety: „W chwili pożegnania
wszystko jest inne i niezwyczajne” (FB, s. 94). Kiedy wchodzi po
schodach, wyobraża sobie, że Karen „czyta dobrą niemiecką literaturę i wsłuchuje się w wycie wichru w noweli Schimmelreiter Theodora Storma” (FB, s. 93). Znajdujemy też cytat z Konfucjusza: „Cóż takiego możemy wiedzieć o śmierci, jeśli życia
dobrze nie znamy” (FB, s. 196), a także z Maupassanta: „Alleluja,
mam królewski syfilis” (FB, s. 205–206).
Okazuje się także, że kształt pisma gotyckiego (fraktury) nie
tylko niesie ze sobą estetyczne względy, ale także pozwala roz-

102

wiązać praktyczne problemy. Oto Manfred Hartner, syn Leo
Hartnera, może ukryć przed kapitanem Baniakiem istnienie
Eberharda Mocka:
– Jakie to nazwisko? – Baniak podskoczył i spojrzał na kartkę. – Co to za pismo? Nie znacie normalnych liter?
– Tak nas uczyli. To pismo gotyckie. Tu jest napisane „Ekkehard Mark” (FB, s. 280).
Tak zatem znajomość fraktury i łaciny ratuje Mocka, bo
dzięki temu doktor może oszukać tępego funkcjonariusza UB
i ukryć nazwisko człowieka stojącego za całą sprawą. W Widmach w mieście Breslau pojawia się także kaligrafia Sütterlinowska (WwmB, s. 191) jako odniesienie do pisma Mocka.
W powieści Dżuma w Breslau morderca przegląda broszurę
z instrukcjami dotyczącymi porozumienia się z sektą mizantropów. Książka „Anton Freyherr von Mayrhofer Zbrodnicze bractwo mizantropów. Nakładem autora. Naumburg 1903” ( DwB s.
110), w której zaznacza miejsce, gdzie czyta, „widokówką z rysunkiem stawu w Südpark w Breslau” (DwB, s. 109).
Obrazu miasta, pełnego szyldów, napisów, książek, tabliczek, dokumentów, dopełnia prasa, reprezentowana dość licznie. Nazw gazet jest odpowiednio 9 w Śmierci w Breslau: „Neues
Deutschland” (s. 8), „Sturmer” (s. 27), „Schlesische Tageszeitung”
(s. 28), „Völkischer Beobachter” (s. 43), „Berliner Morgenpost” (s.
43), Breslauer Zeitung” (s. 43), „Zeitschrift für Parapsychologie
und Metaphysik” (s. 64), „Semitische Forschungen” (s. 73), „Breslauer Neueste Nachrichten” (s. 196); 4 w Końcu świata w Breslau: „Süddeutsche” (tu Anwaldt zastanawia się nad znaczeniem tytułu pisma: „deutsche to niemieckie, ale süd?”, s. 10),
„Breslauer Neueste Nachrichten” (s. 26), „Archiv für Kriminologie” (s. 164), „Wiesbadener Woche” (s. 194); 5 w Widmach w mieście Breslau: „Breslauer Zeitung” (s. 147), „Die Woche” (s. 154),
„Ostdeutsche Sport-Zeitung” (s. 237), „Breslauer Neueste Nachrichten” (265), „Königsberger Allgemeine Zeitung” (s. 274);
3 w Festung Breslau: „Schlesische Tageszeitung” (s. 24), „Wörter
und Sahen” (pismo naukowe, w którym publikował Knopp, s.
263) i „Wiener Kurier” (s. 281); 6 w Dżumie w Breslau: „Illustrierte Woche”, dodatek do „Breslauer Neueste Nachrichten” (s. 25, s.
26, skrót BNN), „Schlesische Zeitung” (s. 56) „Berliner Morgenpost”, „Der Basar” (s. 185), „Berliner Tageblatt” (s. 186). Razem
jest to ponad 20 tytułów niemieckich gazet nie tylko lokalnych
i regionalnych.

Wokół znaczeń i akcentów
Inwencja Krajewskiego nie kończy się oczywiście na stosowaniu
cytatów z innych języków. W działaniu bohaterów, w komentarzach narracyjnych widoczna jest warstwa metajęzykowa, swoista lingwistyczna refleksja. Autor na przykład stosuje grę słów
w celach humorystycznych. W Śmierci w Breslau, kiedy szef Heinrich von Grapersdorff wyrzuca z pracy Herberta Anwaldta,
nazywa go Schnapswaldem (ŚwB, s. 46). Przepity głos Mocka
to sznapsbaryton. Żartobliwa interpretacja nazwiska Schlossarczyk, dokonana przez bohatera Kurta Smolorza, brzmi: „– To mi
się skojarzyło ze słowem Schlosser – «ślusarz». Proszę pomyśleć:
kobieta ma na nazwisko «Ślusarz». Cha, cha... co to za ślusarz bez
klucza albo wytrycha... cha cha...” (ŚwB, s. 157).
Refleksja nad językiem podana jest w sposób przystępny,
bywa wpleciona w intrygę. Za przykład mogą tu posłużyć interpretacje nazw w proroctwach chorego Friedländera. Doktor Weinsberg w Prognostykach Tanatologicznych Isidora F.
zawiera analizę wyrazów pochodzenia starohebrajskiego wykrzykiwanych przez pacjenta. Skandowane przez chorego
komunikaty profetyczne zawierają zaszyfrowane nazwisko
i okoliczności śmierci. Profetyczne, bo w pewnej części dotyczą osób żywych. Nazwiska nieszczęśników rozszyfrowywane
są za pomocą tłumaczenia słów ze starohebrajskiego na niemiecki. Podstawą wyjaśnień okazuje się brzmienie lub znaczenie wyrazów. Tak np. hebr. geled interpretowane jest jako
Gold (złoto), hebr. hamad (hełm) to nazwisko Helm, czyli hełm,
hebr. sair to kozioł, czyli Bock – nazwisko brzmi Beck, hebr. jawal adama to rzeka, pole, niem. Fluss, Feld, a zatem nazwisko
należy interpretować jako Feldfluss lub Flussfeld (ŚwB, s. 65,
pełny wykaz interpretacji jest w tabeli na s. 66–67). Proroctwa F. to pokaz umiejętności lingwistycznych – przekładu słów
hebrajskich na niemiecki. Jest to zabawa, która stanowi klucz
do rozwiązania zagadki, jaką jest znalezienie mordercy baronówny von der Malten. Interpretacje czynione przez bohatera
ukazują bogactwo możliwości, choć oczywiście spowalniają
śledztwo. Zabawy lingwistyczne nie mają jedynie rozrywkowego charakteru, gdyż poprzez sugerowane możliwości biorą
udział w rozwoju akcji.
Refleksje lingwistyczne czasami jak małe perełki wplecione są w narrację. W Festung Breslau Mock zastanawia się, „Dlaczego szczypawka to po niemiecku ‘uszny robak’, a po łacinie

forficula auricularia, ‘nożyczki uszne’”? (s. 159). Mock w domu
uciech stosuje łacinę do nazywania różnych sposobów uprawiania seksu i jest zadowolony, kiedy kobiety znają sformułowania łacińskie. Wyjaśnia Hildzie: „Niemieckie wyrażenia są
albo wulgarne, albo anatomiczne. Odwołajmy się do języka
starożytnych Rzymian, którzy doskonale znali różne odmiany
ars futuendi” (DwB, s. 31).
W Widmach w mieście Breslau Erika Kiesewalter zwraca się
do Mocka: Herr Kriminalassistent (WwmB s. 193), a sama się
przedstawia się jako Orgienassistentin (WwmB, s. 194). Myślenie bohatera jest poniekąd zakorzenione w niemczyźnie.
W finałowej scenie debiutanckiej powieści nie wiemy, czy
Mock popełni samobójstwo: „W uszach powtarzała się dawno
niesłyszana niemczyzna. Syczał i wibrował czasownik ausfallen – wypaść. Ruszył w stronę otwartego okna” (ŚwB, s. 209).
Dopiero z kolejnych powieści (Koniec świata w Breslau i Festung
Breslau) dowiemy się, że tego nie uczynił.
Niektóre sformułowania, jak „Festung Breslau”, mogą nabrać
przenośnego charakteru, co podpowiada następujący fragment: „Panna Jugendbauer nie była łatwym łupem; dopiero po
dłuższym czasie przełamała zawstydzenie i pozwoliła von Rodewaldowi na zdobywanie kolejnych bastionów swojego ciała.
W końcu generał poczynając sobie nader dzielnie zdobył ostatnią twierdzę, prawdziwą Festung Breslau jej wstydu” (FB, s. 238).
Krajewski jest także wyczulony na regionalne odmiany
niemczyzny. W Śmierci w Breslau Anwaldt mówi: „– Panie Huber,
przepraszam, że wyjąłem tę pukawkę. Był pan gliniarzem (jak
to wy, wrocławianie, mówicie? Schkulle), a ja pana potraktowałem jak wspólnika podejrzanego” (ŚwB, s. 161). A zatem policjant z Berlina, wskazując regionalizm, uświadamia czytelnikowi zróżnicowanie regionalne języka niemieckiego. Nie dotyczy
to zresztą tylko form leksykalnych, ale także fonetycznych, bo
przecież w fonetyce w różnego rodzaju gwarach i dialektach
znajdziemy najwięcej odstępstw od normy ogólnokrajowej,
o ile w niemczyźnie coś takiego jak język ogólnoniemiecki istnieje. Śląską odmianę niemczyzny słychać na przykład na targu
w Breslau (KśwB, s.159). Narrator snuje dalej refleksję na temat
regionalnych odmian niemczyzny. W mieście nad Szprewą zamiast „g” wymawia się „j”, a w mieście nad Odrą na łóżko mówią
„Poocht” (KśwB, s. 161). Na targu także słychać szelest polskiej
mowy. Wilhelm Kleibömer natomiast mówi: „Grüss Gott, Mock

LITERATURA < ZNACZENIA < 103

[...] Tak mówią w moim Monachium” (KswB, s.275). W Widmach
w mieście Breslau Achim Buhrack mówi „z silnym śląskim akcentem”, natomiast Wirth wypowiada się z austriackim zaśpiewem
(WwmB, s. 212), a w piekarni w Darłówku rozmawia się w pomorskim dialekcie. W Festung Breslau pojawia się „niemczyzna
o dziwnej, nieznanej Kridlowi melodii” (FB, s. 8). Chodzi oczywiście o mowę śląską. A zatem w warstwie leksykalnej, w warstwie fonetycznej języka, w akcencie i intonacji Krajewski widzi zróżnicowanie językowe. To zróżnicowanie zdecydowanie
urozmaica tok narracji i wzbogaca świat przedstawiony o regionalne niuanse. Wśród wspominanych przez Krajewskiego
odmian języka znajduje się jedna szczególna: „To był akcent rodzimy, gestapowski” (FB, s. 60).
W Dżumie w Breslau Mock rozpoznaje obce pochodzenie
Hildy, dziewczyny lekkich obyczajów, pochodzącej z Salzburga, ale nie przez akcent, ale przez austriacki zwyczaj tytułowania policjanta o rangę wyżej, niż nakazywałby to stan faktyczny (DwB, s. 29). Po śląsku mówi szef Mocka: „– Ty mnie o to nie
pytaj, człowieku! – zasyczał Mühlhaus, rozciągając po śląsku
ostatnie słowo. Ty mi to powiedz” (DwB, s. 161).
Nie tylko cytaty
Bogdan Walczak wspomina o dwóch falach wpływów niemieckich na polszczyznę. Pierwszą wiąże z kolonizacją w XIII–XV
wieku. Tu mieści się spory zakres słów związanych z życiem codziennym, zwłaszcza miejskim, w postaci zapożyczeń obecnych
także u Krajewskiego: blacha, browar, burmistrz, cech, cegła,
czynsz, dach, gmach, gmina, jarmark, knajpa, ratusz, rura, rynek, rynsztok13. Druga fala przypadła na wiek XIX i początek XX.
Wtedy wprawdzie Polacy starali się unikać właściwych zapożyczeń leksykalnych z języków zaborców, ale nie ustrzegli się kalk
leksykalnych: „oparłszy się banhofowi, nie ustrzegli się dworca
kolejowego, usunęli z języka bryftrygiera, lecz nie ustrzegli się
listonosza”14. Takie kalki powszechnie używane w polszczyźnie
z natury rzeczy obecne są także u Krajewskiego.
Wpływy niemieckie tak kunsztownie i pomysłowo wykorzystywane przez autora w budowaniu świata przedstawionego nie kończą się na cytowaniu nazw własnych. Są też przecież
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B. Walczak, Kontakty polszczyzny z językami niesłowiańskimi, [w:]
Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 530.
>> 14 Ibidem, s. 530.
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wyrazy pospolite, zapożyczenia, które język polski w mniejszym lub większym stopniu przyswoił nie tylko w wymienionych przez Walczaka okresach. Są one często odmieniane według polskich paradygmatów, wchodzą w związki składniowe,
są w polszczyźnie produktywne słowotwórczo i niejednokrotnie odczuwane jako rodzime. Np.: flaszka (KśwB, s. 248), sztaluga (KśwB, s.305), szwalnia (DwB, s. 95), lumpenproletariat (FB,
s. 175), strudel (DwB, s. 202), szylkretowy (KśwB, s.249), szlauch
(WwmB, s. 8), hochsztapler (ŚwB, s. 73), bruderszaft (FB, s. 146),
hitlerowiec (ŚwB, s 155), fenig (ŚwB, s. 84), kinderbal (WwmB, s.
118), szlifibruk (DwB, s. 77), pener (włóczęga, DwB, s.72), sznaps
(ŚwB, s. 74), bursz, burszowski (ŚwB, s. 120), biedermeierowskie
(Kśwb, s. 205), burszenszaft (KśwB, s. 253), subiekt typu „glancpomada” (DwB, s. 98), tytka (DwB, s. 143), tyta z berlinkami
(WwmB, s. 217), zglajchszaltowana (FB, s. 99). Są też inne wyrazy – obco brzmiące, używane w literaturze ze względu na ich
wartość nominatywną lub nieprzetłumaczalność: Weltschmerz
(KśwB, s. 64), weisswursty (KśwB, s. 129), kasselwursty (KśwB, s.
235), bratwursty (WwmB, s. 47), kulmbacher (WwmB, s. 50), geszeft (FB, s. 8), reński hattenheimer (FB, s. 116), königsbergczycy (DwB, s. 181), wasserklo (DwB, s. 195), ober (chociaż przecież bardziej zadomowiony jest też pochodzenia niemieckiego
wyraz kelner, ŚwB, s. 85), tingel-tangel (KśwB, s.124), Hausfrau
(KśwB, s. 67), kolor feldgrau (KśwB, s.151), lager (DwB, s. 178).
Wiele z tych wyrazów zajmuje miejsce peryferyjne w języku
polskim. Myślę, że jako zapożyczenia rzeczowe, czyli nazywające desygnaty reprezentujące germańską kulturę i występujące prymarnie w jej ramach, następnie przeniesione na polski grunt, pozostaną. Często ich obecność wymusza potrzeba
nazwania różnych elementów obcej kultury. A powiązane jest
to również ze strategią pisarską Marka Krajewskiego, który buduje świat przedstawiony, posługując się nie powszechnikami,
lecz konkretami, szczegółami, detalami, które w dużej mierze
decydują o wartości tej prozy. Przy czym znaczenie ma tu motywacja i realnoznaczeniowa, i stylistyczna15.
O ile polszczyzna należy do języków w znacznym stopniu
nasyconych elementami obcymi, o tyle w przypadku powieści Marka Krajewskiego to nasycenie jest zdecydowanie wyższe. Oprócz niemczyzny należy wspomnieć o olbrzymiej roli ła-
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B. Nowowiejski, Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego
w polszczyźnie XIX wieku (na materiale czasopism), Białystok 1996, s. 67.
15

ciny i greki, o zapożyczeniach rosyjskich i francuskich. Można
powiedzieć, że jest to wynik wymiany dóbr materialnych i duchowych między kulturami, ale w przypadku niemczyzny jest
to także wynik przesuwania się granicy i w niewielkim stopniu
przesiedlenia Polaków na ziemie zachodnie, w tym do Wrocławia. Z pewnością te zapożyczenia mają wpływ na komunikatywność, ekspresywność i specyfikę stylu, dzięki któremu Marek Krajewski będzie zawsze rozpoznawalny16.
Bogusław Nowowiejski pisał, że „w historii polszczyzny
nie zdarzyło się, by w funkcji makaronizmów wystąpiły elementy niemieckiego pochodzenia”, nie było mody na język
niemiecki, „który nie cieszył się nigdy społecznym prestiżem
wyższej kultury”17. Wyjaśniają to uwarunkowania historyczne, zabory i okupacja. Jeśli wcześniej były cytaty z niemczyzny takie jak Kulturkampf, Blitzkrieg, Wunderwaffe, Drang
nach Osten, Endlösung, to miały i mają one negatywne nacechowanie emocjonalne18. Niemczyzna w powieściach Krajew-

skiego, cieszących się przecież wielką popularnością, świadczy być może o przezwyciężaniu tej tendencji. Obok bowiem
tych negatywnych wyrażeń, zwrotów i leksemów, pojawiają
się także nacechowane pozytywnie bądź emocjonalnie obojętne. Krajewski nie jest tu wcale odosobniony. Duże nasycenie niemieckimi cytatami znajdujemy także w utworach Artura Daniela Liskowackiego czy Stefana Chwina. Za znamienne
można uznać to, że bardzo krytyczny artykuł poświęcony kryminałom Krajewskiego też posiłkuje się niemieckimi barbaryzmami, takimi jak Hausfrau czy leitmotiv19, przy czym, o ile
pierwszy wyraz pisany jest zgodnie z pisownią niemiecką,
o tyle drugi napisano małą literą, a więc zgodnie z zasadami
polskiej pisowni rzeczowników, ale za to używając litery „v”,
mimo że w naszym języku zadomowił się przystosowany do
polskiej orografii wyraz lejtmotyw. Czyżby autorzy szkicu nieświadomie zaczynali mówić językiem tak mocno krytykowanego przez siebie autora?
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Ibidem, s. 527–528.
Ibidem, s. 43.
Ibidem.

19
E. Szybowicz, B. Warkocki, Mock w mieście potworów, „Krytyka Polityczna. Manifest komunistyczny i kryminał” 2010, nr 20–21, s. 74.
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Od Zobten do Sobótki
(fragment wspomnień)
Hans-Georg Anders

Spotkanie
Dzieci i seniorzy podobnie chodzą po górach. Co chwila zatrzymują się i rozglądają. Potrzebują odpoczynku. Tak było, kiedy
wchodziłam na Ślężę z sześcioletnią dziewczynką i czteroletnim
chłopcem. Musieliśmy ciągle przystawać. Podobnie jak wchodzący niemal równolegle starszy Pan ze swoją córką. Nasze drogi przecinały się, wypadało poddać się czemuś, co Amerykanie
nazywają „small talk”. Od słowa do słowa, zaczęła się rozmowa.
I trwa do dziś, listownie, telefonicznie.
Hans-Georg Anders urodził się w 1928 roku w Zobten (dziś: Sobótka). Tuż po wojnie opuścił to miejsce, jak niemal wszyscy Niemcy. Ale nigdy stąd nie wyjechał. Trochę jak Mickiewicz z Litwy. Ten
sentyment można było wyczuć po kilometrze wspólnej, zupełnie
przypadkowej, wędrówki na szczyt Ślęży. Nie chcę powiedzieć, że
znał każde mijane drzewo, ale każdy mijany kamień już tak.

Zachęciłam go do napisania wspomnień. Jak się okazało –
skutecznie, bo po kilku tygodniach przyszedł list z pierwszą częścią w języku niemieckim i z tłumaczeniem na angielski. Pan Anders jest anglistą, uczył w szkole.
Kolejne części wysyłał już tylko w języku oryginału. Przyrastały
szybko, co parę tygodni kilka kolejnych kartek. Razem 129 stron.
To, co ustaliliśmy podczas wspinania się na Ślężę, zostało po
części zrealizowane. Narracja pamięci powstała.
Tekst został przetłumaczony przez Michała Skrzypka. Ustaliliśmy, że tłumaczenie i redakcja naukowa będą częścią jego pracy
licencjackiej. Pracował z wielką dokładnością i narastającym zainteresowaniem. Obronił się z wyróżnieniem.
Poniższy fragment opowiada o pierwszych powojennych miesiącach w Sobótce, choć wojna zaczynała się tu wtedy, kiedy dla
innych się kończyła.
Na początku lat czterdziestych Hans chodził do gimnazjum
Zwinger we Wrocławiu. Lekcje odbywały się wówczas w budynku położonym przy nieistniejącej już dziś uliczce między Sonnenstrasse (ulica Pawłowa) a Breslau Freiburger Bahnhof (Dworzec
Świebodzki). W połowie lat czterdziestych szkoła przestała działać, a Hans wraz z rodzicami i siostrą próbowali rekonstruować
swoje życie w Sobótce. Przez parę miesięcy.
W sensie symbolicznym Hans nigdy nie wyjechał z Dolnego
Śląska – pasjonuje go historia tego miejsca, stare mapy, perfekcyjnie posługuje się polskimi i niemieckimi nazwami. Kiedy był ostatnio we Wrocławiu, zorientował się, że niedaleko musi być Kinder
Zobten (Mała Sobótka), niewielka górka położona w Parku Grabiszyńskim. Poszliśmy tam. To była zaprawa przed następnym
dniem, kiedy miał zamiar wejść ze swoją córką Elisabeth na Ślężę.
W kolejnym dniu musieli już wracać do Westfalii.
Moje dzieci mówią o nim Hans Christian Andersen. Rzeczywiście jest kimś ze świata baśni.
Urszula Glensk
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Wpis z kalendarza:
„25 maja 1945 roku: ludność Sobótki powraca z Kudowy”
Większa część obywateli Sobótki powróciła – oczywiście pieszo – pod przewodnictwem burmistrza Schnabela. Nakazał,
aby kolumny wozów i rzesze piechurów czekały na drodze od
strony Strzegomian, koło tego, co zostało z posesji Franza Fischera, zaś sam z grupką „zwiadowców” poszedł do miasta
ocenić sytuację: „Czy utworzono w mieście sowiecką komendanturę? Czy trzeba się tam zameldować?”.
Moja siostra Marianne, która mieszkała z rodzicami w Kudowie od kwietnia 1945, należała właśnie do takich „zwiadowców”. Ponieważ nasz dom był dość blisko od miejsca postoju
transportu, Marianne zaraz przy nim była. Szarpnęła za klamkę,
jednak drzwi były zamknięte. Spróbowała więc u Josefa Rothera – z tym samym skutkiem. Gdy wracała zrezygnowana, akurat
wyszedłem przed dom. Można się domyślać, jak wielką czułem
radość: nie mieliśmy o sobie żadnych wiadomości od przeszło
czterech tygodni. Ostatni list wysłałem jeszcze z jednostki RAD
w czasie wojny – z zupełnie innego świata! Radość była tym
większa, że wraz z Marianne powróciła mama.
Nasz dom przetrwał wojnę prawie bez szkód, tak jak większość budynków w górnej części Sobótki. Wyleciało kilka szyb,
brakowało trochę dachówek, ale cóż to w porównaniu ze zniszczeniami w dolnym mieście? Wewnątrz wyglądało jednak jak
po „wojnie siedmioletniej” i potrzebowaliśmy wielu dni, żeby
uprzątnąć chociaż w połowie. Brakowało mnóstwa rzeczy,
w tym mojego roweru i skrzypiec oraz rajtarskiego pistoletu
i ładownicy, pamiętających jeszcze wojny śląskie1. Broń tę rodzice znaleźli w ziemi zaraz po nabyciu domu w 1929 roku2,
a ja używałem jej potem w trakcie zabawy w Indian. I tak nie
dało się z tego strzelać... Meble zostały wszystkie, z fortepianem włącznie. Dostaliśmy za niego potem kawałek wołowiny.
Ogród zasłoniły wysokie pokrzywy, a wzdłuż płotu posesji
sąsiada Georga Klosego ciągnął się rząd dziesięciu dołów strzeleckich. Najwyraźniej zaraz po szturmie na początku maja Rosjanie musieli się u nas w ogródku okopać i tu oczekiwali na
niemieckie kontrnatarcie. W dołach leżały jeszcze porozdziela-
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Trzy wojny w latach 1740–1763 pomiędzy habsburską Austrią a Prusami Hohenzollernów. W ich wyniku większość Śląska, wraz z ziemią kłodzką,
znalazła się w państwie pruskim.
>> 2 Autor wcześniej pisał, że jego rodzice ów dom odziedziczyli (patrz też:
„Willa Partschów”).

108

ne części naszych materaców, znalazłem też parę granatów. Jabłonka była rozdarta, najprawdopodobniej właśnie z powodu
ostrzału z granatnika.
W jednym z dołów była usypana pryzma ziemi. Kiedy chciałem ją wyrównać, okazało się, że leżał pod nią martwy rosyjski
żołnierz. Pochowaliśmy go pod murem miejskim.
Co do naszych odczuć, to muszę przyznać, że czuliśmy się...
„uwolnieni”! Całkiem bezpiecznie moglibyśmy sobie teraz słuchać BBC, tyle że nie mieliśmy już żadnego radia. Nie było obowiązku szkolnego – nie było bowiem szkół!
Nasze myśli krążyły przede wszystkim wokół pytania „Co
będziemy dzisiaj jedli?”, „Jak się nasycić?”. Prośba do Stwórcy:
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” stała się bardzo aktualna i do bólu rzeczywista, bowiem chleb stał się niemal nieosiągalnym rarytasem. Stodoły w czasie walk spłonęły,
a wraz z nimi zapasy zbóż. Mięso? Nie do pomyślenia! W lutym,
gdy zbliżał się front, chłopi rozwiązali bydło i wygnali je ze stajen. Wtedy była zima, teraz wszędzie leżały zwierzęce trupy. Czasami trzeba było zabić konia, ustawialiśmy się wtedy w kolejkę
przed zakładem rzeźnika Schadecka na Bergstrasse 5. Kto zjadłby wcześniej koninę? Ratowały nas też stare ziemniaki, które
wciąż leżały w piwnicach. Dzięki garstce mąki i kopru z ogródka mama „wyczarowywała” nam posiłki. Na szczęście pojawiły
się już pomidory, ogórki i owoce w ogrodzie; wszystko to pozwalało zaspokoić głód. Doskonale pamiętam, w jaki sposób po
raz pierwszy po wojnie najadłem się do syta: w Hubertushofie3,
około 12 kilometrów za Sobótką, była najbliższa cukrownia. Tam
składowano wysuszone wysłodki buraczane4. Kobiety (mężczyźni musieli pracować) chodziły pieszo z wózkami i przyciągały
w ten sposób pełne worki. Gotowano z tego syrop buraczany.
Pewnego dnia mama nasmażyła placków ziemniaczanych, które zjedliśmy polane syropem. Spałaszowałem szesnaście sztuk!
Sensacją był jednak pierwszy tłuszcz: olej rzepakowy! Na polach Rogowa zakwitł rzepak. Właścicieli nie było i nikt nie zadbał
o zbiory. Nikt, poza kobietami, które wyposażone w wózki, pałatki i worki udawały się do tej wioski, gdzie wyrywały rzepak z ziemi rękoma, następnie otrząsały owoce żółtej rośliny do pałatek.

1

>>

3
Pustków Żurawski, wieś w gminie Kobierzyce, do 1937 r. nazywała się
Puschkowa
>> 4 Produkt uboczny w przemyśle cukrowym, wysłodki znajdują zastosowanie jako pasza dla bydła.

Mełły wszystko na miejscu, niczym w epoce kamienia łupanego.
Rzepakowe kuleczki rozdrabniano potem w domu w młynku do
kawy, następnie ogrzewano nad parą w płóciennym woreczku,
by w końcu wycisnąć jego zawartość w prasie do bielizny. Wtedy
zaczynała płynąć złotożółta oliwa. Teraz mogliśmy nawet przysmażyć ziemniaki! Pamiętam, że do tego, co pozostało w prasie,
mama dodała odrobinę mąki i sporo syropu buraczanego, następnie upiekła z tej masy ciasto. Z początku smakowało dosyć
osobliwie, ale naprawdę można było się najeść!
W myśl starego powiedzenia, że „potrzeba uczy się modlić”,
na nabożeństwach było bardziej tłumnie niż w czasie wojny.
Ponadto niektórzy dawni towarzysze partyjni przekonali się, że
Hitler nie był znowu taki największy. Pod koniec maja chodziliśmy już na majówki do leśnej kapliczki, a niedzielne msze odprawiane były przez proboszcza Machunze i kapelana Thönelta w nieznacznie zniszczonym kościele św. Anny.
Wodociągi w Sobótce w większej części pozostały nietknięte, więc nie było problemów z piciem: mięta rosła w ogródku,
liście lipy na drzewach. Dostawy prądu także wznowiono dosyć szybko. Mimo to szalał tyfus i czerwonka. Nie było żadnego
lekarza, ludzie leczyli się sami węglem. Również tata zachorował na czerwonkę, po chorobie ważył zaledwie 55 kilogramów.
Ton w mieście nadawali teraz komuniści. Było to kilku nieszkodliwych, starszych ludzi, którzy zostali upoważnieni do
reprezentowania władz przez rosyjskie zwierzchnictwo5. Jako
symbol swojej rangi nosili na ramionach czerwone opaski, pamiętam, że do każdego zwracali się per „ty”. Naturalnie dotychczasowy burmistrz – Schnabel – nie miał już za wiele do powiedzenia, władzę sprawował Niemiec (?) znad Wołgi, o nazwisku
– o ile dobrze sobie przypominam – Marcinkowsky6.
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„Do organizacji życia podbitej ludności i zwycięzców konieczne było
nawiązanie kontaktu między komendantami radzieckimi w powiatach
a przedstawicielami miejscowej społeczności. Często byli to dawni urzędnicy lub ujawniający się gdzieniegdzie niemieccy komuniści i antyfaszyści. Niemieckie zarządy działały w Dzierżoniowie, Ząbkowicach, Kłodzku, Bystrzycy,
Wałbrzychu i Kamiennej Górze. Istniała tam nawet niemiecka milicja [...] Zmiany granic nie były jeszcze określone, nie wiedziano o nich lub nie wierzono
w nie, a kontakty pomiędzy komendantami i przedstawicielami Niemców łudziły tych ostatnich, że ziemie te stanowią po prostu tereny okupowanych
Niemiec. Po zakończeniu wojny Rosjanie mieli odejść na wschód”. M. Ruchniewicz, Dolny Śląsk w latach 1945–2005, [w:] Dolny Śląsk. Monografia historyczna,
red. W. Wrzesiński, Wrocław 2006, s. 639.
>> 6 Niemcy nadwołżańscy byli potomkami zesłańców wywiezionych
w głąb carskiej Rosji. Centralnym ich skupiskiem było miasto Pokrowsk (od
5

Pewnego dnia ogłoszono postanowienie o powszechnym
obowiązku pracy. Wszyscy mężczyźni musieli stawić się na rynku. Kolega z WPZ, Hubertus Sandmann, którego ojciec był murarzem, poradził mi, żeby dołączyć do ekipy murarskiej. Tak też
uczyniłem i zostałem pomocnikiem na budowie. W końcu i tak
nie uruchomiono jeszcze żadnej szkoły.
Już w czerwcu przybyli do miasta pierwsi Polacy7. Najpierw
były to zalążki polskiej administracji wraz z milicją, następnie
ludność wiejska z zagarniętego przez Rosjan wschodu. Któregoś dnia stanął u nas w progu młody człowiek w milicyjnym
mundurze. Był to Henryk Majczyk, który wyjaśnił, że od teraz
jest panem w tym domu. Bogu dzięki nie miał rodziny, wiec zajął jedynie salon i pokój obok. Naszej czwórce pozostały zatem
do dyspozycji dwie sypialnie i kuchnia.
Do państwa Klose wprowadził się za to spokojny, starszy
człowiek z rodziną. Przyszedł do nas kiedyś i próbował porozmawiać z tatą, ale były z tym trudności, ponieważ tata nie mówił po polsku, a „pan” od sąsiadów znał tylko kilka zwrotów po
niemiecku.
Wszelkiego rodzaju magazyny i składy były konfiskowane,
a następnie dozorowane przed grabieżą. Dotyczyło to także
inwentarza: ostatnich dziesięć krów mlecznych umieszczono
w stajni Maksa Scholza w dolnej części Reichenbacherstrasse.
Nocami musiały być pilnowane... przez Niemców! Każdy człowiek był zobowiązany do odsłużenia swojej „nocki”.
Dużym problemem był brak odzieży. Domy były doszczętnie splądrowane, a tego, co przetrwało (tak jak w naszej za1924 r. Engels). W obrębie Związku Radzieckiego utworzyli Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką Niemców Nadwołżańskich (Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen), liczącą w 1941 r. ok. 600 tysięcy mieszkańców, z czego dwie trzecie było pochodzenia niemieckiego. Na
terenie Polski pojawiali się jeszcze w czasie okupacji, zajmując gospodarstwa
po wysiedlonych Polakach. Bogdan Hasiński z Gostynia wspomina to tak:
„W 1941 roku zaczęły się masowe wywózki Polaków z miasta i wsi do Generalnego Gubernatorstwa. Na ich miejsce, szczególnie na wsiach, przybywały
tabuny brudnych pseudo-Niemców [...] pod koniec 1941 r. zaczęły napływać
całe watahy Wolgadeutsche [...] Całe to tałatajstwo było szczególnie wredne,
z wszystkimi nawykami ruskiego kraju, w którym się wychowywało. To oni,
nie znając nawet dobrze niemieckiego, wyzywali nas „verfluchte Polen” i kopali. Były to szczeniaki w naszym wieku, łażące w takt werbli i trąbek, ubrane
w te ich mundurki Hitlerjugend” (B. Hasiński, Wspomnienia z wojny 1939–1945,
cz. 4, „Nowa Gazeta Gostyńska” 2009, nr 24, s. 8).
>> 7 Według oficjalnych danych pierwsi polscy osadnicy przybyli już 28 maja
1945 (www.sobotka.pl/kalendarium_historyczne, stan na dzień 29 czerwca
2009 r.).
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kopanej skrzyni), nie nosiliśmy, żeby nie wzbudzić podejrzeń
u naszych nowych „panów”. W pracy już w ogóle musiałem wyglądać jak włóczęga. Tym bardziej zdumiałem się, gdy polski
burmistrz zaproponował mi nawet krzesło, kiedy wniosłem mu
wapno czy cement z magazynu.
Wpis z kalendarza:
„29 czerwca 1945: Sobótka będzie ewakuowana!”
Nie wiedzieliśmy niczego o efektach postanowień podjętych
w Poczdamie, nie mieliśmy też radia, a gazety jeszcze się nie
ukazywały. Tego dnia milicjanci chodzili od domu do domu
i nakazywali ludziom niezwłoczne stawienie się na rynku
w celu wymarszu na zachód. Wyruszyliśmy więc z tatą (mama
z Marianne były w Kudowie), ciągnąc ręczny wózek wypełniony najpotrzebniejszymi rzeczami. Nagle z tłumu wyłonił się
Hubertus Sandmann, z którym pracowałem na budowie, i powiedział, że murarze będą jeszcze w Sobótce potrzebni, wobec
czego nie podlegają obowiązkowi opuszczenia miasta. Odetchnąwszy z ulgą, wróciliśmy do domu. Nocą wróciły też mama
i Marianne, bardzo zaniepokojone, ponieważ dowiedziały się
po drodze, że wszystkich Niemców wypędzono! Oczywiście
obie nie posiadały się z radości, że mimo wszystko wciąż jesteśmy w domu.
Po około tygodniu pierwsi „wypędzeni” wrócili do miasta.
Milicyjna eskorta gnała ich na zachód od wioski do wioski.
Pewnego poranka okazało się, że... straże zniknęły! Zawrócili
więc i powoli, z olbrzymim wysiłkiem, doszli do Sobótki. Swoje
domy zastali splądrowane.
Wpis z kalendarza:
„10 sierpnia 1945: Klaus Klar zginął na minie”
Z obu stron Czarnej Wody, pomiędzy Sobótką i Rogowem, od
połowy lutego do maja miały miejsce najcięższe walki. Łąki po
obu stronach rzeczki zaminowano i w tym obszarze dochodziło tuż po wojnie do wielu tragedii. Ofiarami byli zarówno Polacy, jak i Niemcy, tak jak Klaus, zaledwie czternastoletni chłopiec.
Któregoś dnia szliśmy w grupie do pracy. Taszczyliśmy, jak
zawsze, wózek ze sprzętem i cement wraz z wapnem. W pewnej chwili jakiś milicjant skierował nas jednak w kierunku „granicy” (tak nazywaliśmy płynącą pomiędzy Sobótką a Rogowem
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Czarną Wodę), aby ratować kogoś, kto wszedł na minę. Zważywszy na to, że podobnych ładunków zakopuje się więcej niż
jeden, akcja ta była niebezpieczna dla naszego życia. Obróciliśmy więc wóz tyłem na przód i manewrując dyszlem posuwaliśmy się do przodu. W ten sposób w razie spotkania miny w powietrze wyleciałby wóz, nie my. Na nasze szczęście ktoś już
pomógł ofierze (jakiemuś Polakowi) i nie musieliśmy zapuszczać się dalej w ten niebezpieczny rejon.
Pamiętam, jak kiedyś latem ktoś zawołał mnie na ulicy. To był
Johannes Schote, kolega ze szkoły i późniejszy kompan z baterii
przeciwlotniczej. Leżał w furmance na sianie i na powitanie pomachał mi kikutem nogi. Okazało się, że Johannes przeżył służbę w naszym Heimatflaku we Wrocławiu bez większych ran. Nie
chciał trafić do sowieckiej niewoli i wraz z dwoma towarzyszami, Grunertem i Eberhardem Schmidt-Cassdorfem, wymknęli się
z opanowanego przez Rosjan Wrocławia. Dotarli bardzo blisko
Sobótki, widzieli już miasto w świetle księżyca, ale przechodząc
przez druciany płot stanęli na minach i wylecieli w powietrze.
Nie wiedzieli, że ów płot otaczał zaminowany obszar. Eberhardowi się udało i pobiegł do najbliższej wioski po pomoc. Wrócił
z taczką, na której chciał przewieźć rannych, jednak tym razem
także i on wszedł na minę. Znów dopisało mu wielkie szczęście,
ponieważ wybuch miny zniszczył jedynie taczkę. Chłopak ponownie pobiegł po pomoc... i więcej już go nie widziano. Jacyś
ludzie przetransportowali Johannesa do rosyjskiego lazaretu,
gdzie amputowano mu nogę do kolana.
Najgorsza w tych „polskich czasach” była absolutna niepewność. Człowiek czuł się, jakby stąpał przez grzęzawisko: każdy
krok był niewiadomą. Do kościoła św. Anny chodziliśmy najkrótszą drogą, przez promenadę wzdłuż cmentarza (dzisiaj
jest to Aleja Św. Anny). Podczas przejścia przez miasto trzeba
było się liczyć z tym, że którykolwiek Polak czy Rosjanin mógł
Niemca zatrzymać i przymusić go do jakiejkolwiek pracy. Pewnego dnia wtargnęło do naszego (czy jeszcze?) domu kilku milicjantów i pod pretekstem ukrycia broni i radia urządzili rewizję. Tata musiał przerzucić zapas węgla, jaki mieliśmy w szopie.
Uczynił to z wielkim trudem, ponieważ w wyniku przejść jeszcze z pierwszej wojny światowej pozostało mu tylko jedno płuco, o chorym sercu nie wspominając. Problem polegał jednak
na tym, że pod stertą węgla leżała nasza krócica8, z której strze-
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Historyczna broń palna, jej cechą charakterystyczną była krótka lufa.

laliśmy latem do szpaków obsiadających wiśnie. Bogu dzięki
milicjanci niczego nie odkryli, ale po tym przeszukaniu dom
wyglądał tak, jak po naszym powrocie w maju.
Pamiętam, że gdy w moje urodziny siedzieliśmy razem
z Franzem Fischerem, Hubertem Adamitzą, Rudolfem Klennerem i Franzem Klose, przyszedł nasz „pan”, Henryk, i wydało mu
się, że spiskujemy. Wściekł się bardzo, a że był kompletnie pijany, z wielkim trudem udało nam się go udobruchać. Przypominam sobie, że jak mama zachorowała zimą na grypę, podał jej
– jako lekarstwo – szklankę wódki! Innym razem odkrył w rodzinnym albumie fotografię naszego kuzyna, Arthura Andersa, w czarnym mundurze wojsk pancernych. Ujrzeliśmy potem
to zdjęcie, a w zasadzie wyciętą twarz, przyczepione do ściany.
Okazało się, że Majczyk z powodu czarnego munduru uważał
kuzyna Arthura za esesmana. Cóż, gdybym miał jednym zdaniem opisać naszego „pana”, napisałbym po prostu, że był on
właściwie nieobliczalny.
Kiedyś stałem w ogrodzie koło płotu od strony domu Klosech. Nagle poczułem za plecami czyjąś obecność. Był to ruski
sołdat w mundurze czołgisty. Chwała Bogu, karabin wisiał mu
na plecach, ale mimo to nie wiedziałem, co zamierza. Powiedział coś do mnie, oczywiście po swojemu. Po niemiecku rozumiał mniej więcej tyle, co ja po rosyjsku: czyli poza „Wojna kaput, do domu!” absolutnie nic. Nasza rozmowa polegała więc
na gestykulacji i domysłach. W pewnej chwili Rosjanin sięgnął
do kieszeni spodni i wyciągnął garść machorki. Z drugiej kieszeni wystawała mu „Prawda”. Oderwał kawałek gazety i pokazał mi, w jaki sposób skręcić papierosa. Po chwili zapaliliśmy,
można by rzec, „fajkę pokoju”. Jestem bardzo wdzięczny temu
„Iwanowi” za ludzki gest. Mam nadzieję, że dobrze mu się powodzi, gdziekolwiek jest – pomiędzy Moskwą a Kamczatką!
Na początku listopada zamknięto większość dawnych „towarzyszy partyjnych”, a przy tym także mojego szefa z budowy Bertholda Sandmanna oraz jeszcze jednego kompana z murarskiej
ekipy, Benthuesa, który przed wojną był adwokatem. Z tego, co
wiem, w sobóckim areszcie potraktowano zatrzymanych bardzo źle, następnie przetransportowano ich do Wrocławia na
Kletschkaustrasse. Pan Sandmann leżał potem długo w szpitalu
w Sobótce, z czego przez trzy tygodnie nieprzytomny walczył ze
śmiercią. Naszego sąsiada, Georga Klosego, który – podobnie jak
tata – nigdy nie był w NSDAP, milicjanci zatrzymali bez podania

jakichkolwiek zarzutów. Zwolniono go po trzech dniach. Lepiej
nie pytać, w jakim był stanie... Zrozumiałem, że nad Niemcami
pojawiło się nieprzewidywalne zagrożenie.
Pomimo nieprzychylnej rzeczywistości próbowaliśmy
kształtować nasze życie w wartościowy sposób. W tym celu
podejmowaliśmy rozmaite aktywności, związane najczęściej
z Domem Św. Ignacego albo kościołem parafialnym.
Pod koniec lata zmieniło się szefostwo naszej ekipy budowlanej. Pojawił się „Błękitek”. Był to młody Polak, który twierdził,
że jest inżynierem budowlanym. Zarządzał obiema ekipami,
czyli murarską i dekarską. Nie pokazywał się bez szykownego,
jasnoniebieskiego kapelusza z weluru, stąd właśnie wzięło się
jego przezwisko. Mniej więcej od tego momentu dostawaliśmy
nawet wypłatę: 50 złotych tygodniówki, co wystarczało akurat
na chleb. Pewnej soboty, czyli w dzień wypłaty, „Błękitek” nie
pojawił się w pracy. Po prostu przepadł – z naszymi pieniędzmi!
A jak zakończył się 1945 rok?
Zrealizowaliśmy zlecenie, którego rezultaty widoczne są do
dzisiaj. Ale po kolei...
W 1813 roku we Wrocławiu utworzono korpus ochotników9,
którego centrum rekrutacji znajdowało się w zajeździe przy
ulicy Schmiedebrücke10. Korpusem tym dowodził baron von
Lützow11, a jego formowanie odbywało się w Sobótce. Przed
wyruszeniem na wojnę z Napoleonem żołnierze zostali pobłogosławieni w kościele w Górce. Dlaczego nie w Sobótce? Ponieważ nie było u nas jeszcze kościoła ewangelickiego, ale za to sto
lat później odsłonięto przy wschodniej ścianie świątyni parafialnej pomnik ku czci wojska Lützowa. Autorem monumentu był
wrocławski artysta, profesor von Gosen12. Rzeźba przedstawiała

>> 9 Freikorps.
>> 10 Dzisiaj: ul. Kuźnicza.
>> 11 Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow (1783–1834) rozpoczął formowanie

swojego freikorpsu 3 lutego 1813 roku w odpowiedzi na odezwę cesarza Fryderyka Wilhelma III. Korpus wyruszył z Rogowa 27 marca 1813 r. Oddział składał się
głównie z młodych ludzi, a najbardziej znanym był poeta Theodor Körner, adiutant von Lützowa, który poległ 26 sierpnia 1813 r. (w Sobótce Körner zatrzymał
się w domu przy Schweidnitzerstrasse, dzisiaj znajduje się tam tablica upamiętniająca ten fakt). Korpus von Lützowa specjalizował się w działaniach zaczepnych i partyzanckich wobec oddziałów francuskich. Został rozbity w czerwcu
1813 roku, samego dowódcę uznano jednak za bohatera narodowego i najsłynniejszego oficera w czasie wojny z Napoleonem. Barwy korpusu: czarne mundury, czerwone wypustki i złote guziki stanowią dzisiaj barwy narodowe Niemiec.
>> 12 Theodor von Gosen (1873–1943), rzeźbiarz i medalier niemiecki, profesor Królewskiej Szkoły Sztuki we Wrocławiu (1905–1932).
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modlącego się jeźdźca z korpusu Lützowa13, dosiadającego nadnaturalnej wielkości dzianeta. Całość stała na granitowym cokole z dwiema tryskającymi wodą lwimi głowami.
Polak kierujący wykonaniem zadania, pan Letwont, zwołał naszą
grupę na 31 grudnia14. Okazało się, że będziemy rozbierać pomnik. Kiedy udało się tego kamiennego olbrzyma odchylić za
pomocą wyciągarek o około 30 stopni, wlazłem po drabinie na
górę i założyłem jeźdźcowi pętlę na szyję. Za drugi koniec ciągnęła na dole grupa Niemców, których chłostał przy tym polski
nadzorca. Figura powoli zaczęła się pochylać, w końcu z przeraźliwym łoskotem uderzyła o granitowy cokół i roztrzaskała się na
kilka części. Tego dźwięku do dzisiaj nie zapomniałem15.
Pomimo pracy w sylwestra udało nam się jednak powitać
Nowy Rok razem. Pamiętam, że Franz Fischer życzył mi... dalekiej podróży.
Zimą na budowach nic się nie działo. W lutym przeszedłem do
ekipy dekarskiej, w której pracowali majster Barth, Paul Kluge,
Jonas, Alfred Bittner (mistrz blacharski) oraz Huber Adamitza i ja – jako pomocnicy. Pierwszym zadaniem dla tej brygady była reperacja dachu w Domu Strzeleckim16. Zlecenie wykonaliśmy brodząc w śniegu. Poza tym nasza praca polegała na

>> 13 „Der betende Lützower”, sam autor pracę nad pomnikiem wspomi-

nał tak: „Od roku 1910 do 1913 zajęty byłem wielkim jeźdźcem dla Sobótki. Abstrahując od niezwykle trudnego zadania, jakie stanowi postać jeźdźca, zwłaszcza, że nie miałem w tej materii żadnego doświadczenia, praca była
także z czysto technicznego punktu widzenia niezwykle złożona. Wysoki na
prawie 4 metry jeździec został wykuty z jednej bryły. Ciężko było uzyskać odpowiedni nienaruszony blok skalny. Cztery takie bloki wydobyto z kamieniołomów z okolicy Würzburga, zanim uzyskano odpowiedni. Kolejny problem
stanowił transport. Przewóz koleją nie przysporzył szczególnych kłopotów,
ale przetransportowanie głazu z dworca w Sobótce do położonego na wzniesieniu kościoła nie było proste. Z kamieniołomów w Radkowie trzeba było
sprowadzić ciężki wóz z szóstką koni, podeprzeć wszystkie mosty na drodze,
ją zaś samą – jako że działo się to zimą i było ślisko – wysypać piaskiem. Najtrudniejsze było ustawienie bloku kamiennego na wąskim, szerokim tylko na
metr postumencie. [...] Wokół bloku w Sobótce zbudowano następnie szopę
z desek, w której potem wraz z trzema kamieniarzami całymi miesiącami wykonywałem pracę w kamieniu” (T. von Gosen, Autobiografia, [w:] J. Sakwerda,
Theodor von Gosen. Medale, przeł. W. Bielik, Wrocław 1993, s. 16–17).
>> 14 Autor dodaje, że członkiem ekipy był również rzeźbiarz o nazwisku Allert. Niestety nie udało mi się odnaleźć informacji na temat tego artysty.
>> 15 Historia o rozbiórce pomnika jest o tyle ważna, że różne źródła (m.in.
strona internetowa Ossolineum: www.oss.wroc.pl/dobrzyniecki) jako datę
rozbiórki podają rok 1948. Ponadto krąży plotka, jakoby figura nie uległa
zniszczeniu i zakopano ją gdzieś w całości.
>> 16 Schützenhaus – strzelnica.
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naprawianiu uszkodzonych w czasie wojny dachów w domach
naszych nowych „panów”. Najciekawszym zadaniem było jednak czyszczenie wnętrza kominów browaru w Górce. Odziani
w kąpielówki, z workami na głowach, trzymając miotły z chrustu, posuwaliśmy się wewnątrz komina dzięki uchwytom na
samą górę – aż mogliśmy wyjrzeć na zewnątrz z samego wierzchołka. To była ciężka robota, ale dostawaliśmy za to porządny
obiad i nawet piwo!
Mam pamiątkę po majstrze dekarskim Barthu: skórzany portfel, którego nadal używam przyjeżdżając na Śląsk. Idealnie pasuje do polskich pieniędzy! Portfel ów dostałem od niego w zamian za sweter Wehrmachtu, który był za duży i na mnie, i na
tatę (w ostatnich dniach wojny jakiś żołnierz wymienił go u nas
na cywilne łachy). Takie to już były czasy, że kiedy czegoś nie
dało się kupić, można było to zdobyć poprzez wymianę.
Najstraszniejsze, co przeżyłem w ciągu tego powojennego
roku, zdarzyło się 17 maja 1946. Wracaliśmy około wpół do
ósmej z Franzem Fischerem i Peterem Hartmanem z majówki. Koło bramy domu Georga Klosego tłoczyła się grupa ludzi,
żywo o czymś dyskutując. Dowiedzieliśmy się, że w rowie obok
willi Beyerów leży broczący krwią mężczyzna. Był to „Papa”
Kneifel, emerytowany nauczyciel przyrody. Pobiegliśmy natychmiast we trójkę do szpitala po nosze. Nie mogę, wręcz nie
chcę opisywać wyglądu naszego starego profesora.
Mały, siedmioletni wówczas Peter Klose opowiedział, że Papa
Kneifel siedział sobie na ławce przy promenadzie. Tam napadło na niego dwóch Polaków, którzy go – starego, bezbronnego człowieka – dotkliwie pobili, a potem wielokrotnie ugodzili
nożami, następnie wrzuciwszy do rowu – uciekli.
Zanieśliśmy ciężko rannego do szpitala. Jakież było nasze zaskoczenie, gdy nie chciała nas wpuścić katolicka niemiecka
zakonnica, ponieważ nie mieliśmy... pozwolenia od polskiego
burmistrza!
Koło 22.30 w wyniku odniesionych ran profesor Kneifel zmarł.
Dwaj polscy lekarze, którzy się nim zajmowali, ustalili poza obrażeniami wewnętrznymi 41 ran zadanych przez pchnięcie nożem. Nic mi nie wiadomo na temat schwytania sprawców.
Wojna skończyła się ponad dwanaście miesięcy temu. Nam
wciąż nie przysługiwały żadne prawa.
Przekład, opracowanie i przypisy: Michał Skrzypek

Notes (6)
Pisarze szybko jadą
Andrzej Zawada

Dzisiaj będzie o głównie ludziach.
Coraz więcej miejsca w moich zapiskach domagają się notatki o ludziach, w przeważającej mierze znajomych, którzy odchodzą. Ten odcinek przygotowywałem w porze Wszystkich
Świętych, więc mój tekst akurat dostrajał się do melancholijnej
tonacji późnej jesieni. Listopada, który – na przykład – w języku fińskim nosi nazwę Marraskuu, czyli miesiąc umierania.
Szymborska
1 lutego wieczorem zmarła Wisława Szymborska. Zadzwoniła
redaktorka z wrocławskiej telewizji, chciała, żebym przyszedł
do studia. Szymborska była znakomitą poetką, może najlepszą na świecie? Kiedy w Finlandii, a później w Holandii analizowałem ze studentami jej wiersze – czytaliśmy zarówno angielski przekład, jak i oryginał – chwytali wszystko w lot. Nie
mógłbym tego powiedzieć ani o wierszach Miłosza, ani o wierszach Zbigniewa Herberta, ani o – najmniej czytelnych dla tych
zagranicznych młodych ludzi – wierszach Tadeusza Różewicza.
Któryś z dużych światowych dzienników nazwał ją Mozartem
poezji. Bardzo celnie.
Oglądałem w telewizji transmisję pogrzebu Wisławy Szymborskiej. Komentator TVN 24 określił uczestników ceremonii
jako „gości pogrzebu” i wymienił prezydenta, premiera, ważniejsze osobistości polityczne oraz ze świata kultury. Czyżby
nieboszczycy rozsyłali przed śmiercią zaproszenia do polityków i celebrytów?
Henryk Bereza
Przed kilkoma dniami, a dokładnie 21 czerwca, umarł Henryk
Bereza. Człowiek, który zajmował się krytyką literacką przez
ponad sześćdziesiąt lat, może prawie siedemdziesiąt. Byłem
jednym z jego współpracowników, kiedy w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku prowadził dział krytyki w Iwasz-

kiewiczowskiej „Twórczości”. Pisałem wówczas sporo recenzji
dla tego miesięcznika, prawie co miesiąc, wymienialiśmy więc
krótkie, praktyczne listy. Powinny być gdzieś w kartonach zalegających piwnicę. Może warto byłoby, dla pamięci tego człowieka, zajrzeć do nich? Niestety, nie mam zacięcia archiwisty
i moja korespondencja literacka nie została w żaden sposób
uporządkowana. Wciąż szkoda mi czasu na tę pracę.
Henryk Bereza robił na mnie wrażenie człowieka dziwnego.
Widywałem go rzadko i z daleka, bo jako prowincjusz raczej
nie bywałem na warszawskich salonach literackich i zresztą bywać nie zamierzałem. Jednak kiedy zdarzało się, że się na nich
przez chwilę znalazłem, przyglądał mi się z daleka, z uśmieszkiem niby uprzejmym, ale też chyba ironicznym, a także, choć
może było to tylko fałszywe wrażenie, z pewną zauważalną
oskomą, co mnie zniechęcało do bezpośredniego kontaktu.
To był człowiek środowiskowy, pełnił rolę dziś nieznaną
i niezrozumiałą, bo przecież nie ma już środowiska literackiego.
Istniało w wieku dziewiętnastym, funkcjonowało w międzywojennym Dwudziestoleciu, bodaj jeszcze bardziej skonsolidowało się i więcej znaczyło w PRL. Ale w rzeczywistości globalnego rynku i popkultury szybko zanikło, jako byt przedpotopowy
i zbędny. Literaci stanowili jedną ze społecznych elit, których
miejsce w stratyfikacji zbudowane było na twórczości. Teraz
mamy wyłącznie elity finansowe i ocean bezimiennych konsumentów. Bereza mógł istnieć tylko w takim „twórczym”, intelektualnym środowisku i tam był potrzebny.
Opiniował, lansował, podpowiadał, podszeptywał, rozdawał
oceny, laurki, nagrody lub jednym bon motem strącał w niebyt. Codziennie od wczesnego popołudnia siedział w kawiarni wydawnictwa „Czytelnik” przy ulicy Wiejskiej. Przysiadali się
znajomi pisarze, artyści, przyjaciele. Rozmawiali o literaturze,
o sztuce, o życiu, plotkowali. Utrzymywali swoje umysły na wysokich obrotach, utrzymywali wysokie obroty kultury. Tak zwa-
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ny stolik był w polskiej dwudziestowiecznej kawiarni literackiej
ważną instytucją. Należał do nich stolik Tadeusza Konwickiego
i Gustawa Holoubka w tymże „Czytelniku”, a wcześniej, przed
wojną, stolik skamandrytów w „Ziemiańskiej”. Berezę wynalazł Iwaszkiewicz, Bereza wynalazł Hłaskę i Stachurę, później
próbował wylansować „młodą prozę”, „rewolucję artystyczną w prozie”, ale był coraz mniej skuteczny. Żył wśród książek
i wśród pisarzy. Odszedł. Podobnie jak ambitna literatura, którą
wielbił i dla której istniał.
W nekrologu podpisanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego napisano: „Odkrywca Marka Hłaski i Edwarda
Stachurskiego”. Znak czasu.
Chciałem napisać: signum temporis, ale już prawie nikt nie
wie, co to znaczy. Znak czasu.
Pewien czwartek XXI wieku, Roku Pańskiego 2012
Portiernia w historycznym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej,
właściwie w barokowo-klasycystycznym pałacu, powinna być
koniecznie uwieczniona kamerą filmową. (Proszę, niech Szanowny Czytelnik umieści ją w dowolnie wybranym mieście, do
którego poniższy opis będzie przystawał; lub niech nie umieszcza – wszak może to być kreacja literacka...) Gdyby najlepszy
scenograf chciał dzisiaj zrekonstruować najbardziej typową
portiernię z czasów PRL, nie wykreowałby aż takiej esencjonalności tej klitki, w której musi się zameldować każdy gość,
krajowy czy zagraniczny, każdy naukowiec czy potencjalny
kontrahent przychodzący z wizytą do dyrektora tej wielkiej
i szacownej biblioteki akademickiej.
W ciemnym hallu trzeba odnaleźć ukrytą za rogiem pakamerę o rozmiarach półtora na dwa metry. Mieści się w niej coś,
co niegdyś było biurkiem, a na czymś w rodzaju krzesła siedzi
stary i niezbyt sympatyczny człowiek ubrany w coś, co przypomina znoszony sukienny, być może granatowy mundur z czasów wojaka Szwejka. Nie ma tam ani światła, ani powietrza. Ze
ścian zwisają jakieś pożółkłe, zakurzone kartki czy instrukcje,
przypięte pineskami zapewne jeszcze w latach pięćdziesiątych
ubiegłego stulecia, biurko – którego, jak się rzekło, nie widać –
zawalone jest podobnie starymi papierzyskami i bliżej nieokreśloną masą recyklingową. Na tym wszystkim stoi przedwojenny czarny ebonitowy telefon z tarczą i leży wielka księga, także
szara i pożółkła. Do tej księgi, kiedy na baczność stoimy po-

114

kornie w progu tej portierni, starając się nie patrzeć, a przede
wszystkim nie oddychać, niezbyt życzliwie nastawiony do nas
staruszek portier wpisuje, bez uśmiechu, nasze nazwisko. Aż
w końcu nadchodzi wybawienie, człowiek w spłowiałym uniformie naciska guzik zwalniający zamek wewnętrznych drzwi
i słyszymy: „Może pan iść”. Ze wspaniałym uczuciem przebudzenia z okropnego snu, w którym znaleźliśmy się na powrót
w dawno minionej epoce, wspinamy się po zabytkowych
drewnianych, wyłożonych brązowym linoleum schodach do
serca wspaniałej multikulturowej skarbnicy wiedzy, najjaśniejszego światła, jakie wydały umysły wielu pokoleń.
Waśkiewicz, Andrzej Krzysztof
Wczoraj, 11 lipca 2012 roku nad ranem, umarł Andrzej K. Waśkiewicz. Krytyk literacki, poeta, energiczny organizator życia literackiego. Moje lata siedemdziesiąte upłynęły pod znakiem systematycznej, choć krótkiej, ograniczającej się do
warstwy informacyjnej, korespondencji z Waśkiewiczem, który był wówczas w Zielonej Górze redaktorem dwutygodnika
„Nadodrze”. Jako młody człowiek, student, a potem asystent
na polonistyce, dość systematycznie pisałem do „Nadodrza”
recenzje. A.K. Waśkiewicz był również w zespole wrocławskiej
młodoliterackiej, wychodzącej (do 1969 roku) na Uniwersytecie pod redakcją Lothara Herbsta „Agory”, która stanowiła moje
pierwsze środowisko literackie, stąd więc znałem Waśkiewicza.
Spotykaliśmy się we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Kłodzku
i w innych miejscach na dyskusjach, sympozjach, konferencjach, pracowaliśmy przy wydawnictwach. W drugiej połowie
lat siedemdziesiątych aktywność AKW – tak często podpisywał swoje krótsze teksty – przeniosła się do Warszawy, Zielona
Góra stała się za ciasna dla jego rozrośniętych pomysłów. Był,
obok Jerzego Koperskiego-Leszina, jednym z głównych twórców i na pewno programowym krytykiem Orientacji Hybrydy.
W „Orientacji” i licznych almanachach, prócz wielu poetów tej
grupy, zaczęli pojawiać się, odrobinę od nich młodsi, przyszli
poeci Nowej Fali – Barańczak, Krynicki, Karasek, Kornhauser,
Zagajewski... Jako redaktor i inspirator wielu dyskusji, Waśkiewicz był w jakimś sensie akuszerem również tej formacji.
Całe to bujne i energiczne życie literacko-towarzyskie skończyło się w grudniu 1981 roku, z wprowadzeniem tak zwanego stanu wojennego, czyli de facto stanu wyjątkowego. Prawie

wszyscy młodzi pisarze sympatyzowali z ruchem „Solidarności”, wielu było aktywnymi opozycjonistami, pisało dla czasopism podziemnych, wydawało książki poza państwową kontrolą. W grudniu 1981 niektórzy zostali internowani. Władze
zamknęły redakcje czasopism, wstrzymały pracę wydawnictw,
cenzura zradykalizowała nadzór nad wszelkimi publicznymi
wypowiedziami. Wkrótce zawieszono działalność Związku Literatów Polskich, a następnie Związek rozwiązano, pozbawiając pisarzy możliwości legalnego spotykania się i wyrażania
opinii.
Wtedy rozeszły się nasze drogi, Waśkiewicza i moja. Czas
był rzeczywiście „wojenny”, bowiem wymagał jasnych wyborów i jednoznacznych deklaracji. Albo jesteś z nami, albo jesteś
z nimi. Andrzej opowiedział się wówczas po stronie władz i zorganizowanego na nowo, poddanego pełnej politycznej kontroli Związku Literatów Polskich, przezwanego natychmiast
neoZLePem. Zdecydowana większość polskich pisarzy do tego
neoZLP nigdy nie przystąpiła, a w 1988 założyła Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
Stan wojenny zakończył więc także moją współpracę i korespondencję z Andrzejem K. Waśkiewiczem. Dzisiaj może już
trudno pojąć tak rygorystyczne postępowanie, ale wówczas,
w roku 1982, uważano je za naturalne. Albo-albo. Czarne albo
białe. Tu albo tam.
Nigdy w pełni nie zrozumiałem ówczesnej politycznej – wybory literackie stawały się nieuchronnie także wyborami politycznymi – decyzji Waśkiewicza i nadal myślę, że postąpił
niewłaściwie. Nie tylko dlatego, że stanął po stronie władzy posługującej się przemocą. Również dlatego, że wyeliminował się
z głównego nurtu aktywności literackiej i przez trzydzieści lat,
przez drugą połowę swego życia, już do znaczącej obecności
nie powrócił.
Kiedy to sobie uświadamiam, przepełnia mnie żal. AKW
był człowiekiem, w którym harmonijnie połączyły się energia, obfitość pomysłów, zdolności organizacyjne i wielkie,
bezinteresowne uspołecznienie. Miał wspaniały talent redaktora zdolnego tworzyć czasopisma i to wraz ze sporymi kręgami współpracowników. Sam pisał bardzo dużo, współtworzył
ogólnopolskie „Orientacje”, po nich „Integracje”, a po przeniesieniu się do Gdańska został redaktorem „Punktu”, jeszcze później „Autografu”, za każdym razem czyniąc z tych tytułów zna-

czące czasopisma. Miał również talent historyka literatury,
szperacza, archiwisty i odkrywcy. To on w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przywrócił życie zapomnianym publikacjom polskich futurystów, to on odkrywczo odczytywał pisma Tadeusza Peipera i Juliana Przybosia, przyczyniając się do
nadania międzywojennej awangardzie roli tradycji inspirującej początkową poezję Nowej Fali. Waśkiewicz, jako dociekliwy i utalentowany edytor, zainicjował kilka oryginalnych serii
wydawniczych, przywracając polskiemu czytelnikowi między
innymi cały nurt międzywojennej poezji nowatorskiej, od Jerzego Jankowskiego począwszy, poprzez Jana Brzękowskiego, Sterna, Ważyka, do Lecha Piwowara. Nie mniej inspirujące
były jego własne książki krytyczne, takie jak Rygor i marzenie
(1973) czy Modele i formuła (1978), będące tyleż wypowiedziami krytyka literackiego, co werbalizacją programów literackich
pokolenia poetów urodzonych w pierwszej połowie lat czterdziestych.
Całkiem niedawno dzieło Andrzeja Waśkiewicza, zarówno
jego koncepcje programowe, jak własna twórczość poetycka,
wróciły do mnie, choć pośrednio. W maju czytałem historycznoliteracką monografię Pawła Majerskiego zatytułowaną Hybrydy. O „młodej poezji” z lat sześćdziesiątych (2011), w której
widoczny jest istotny udział autora Modeli i formuły w tworzeniu zjawiska literackiego zwanego Orientacją Hybrydy. Jeszcze
później, bo w czerwcu bieżącego roku, czytałem obszerny szkic
autorstwa Waśkiewicza omawiający zielonogórskie środowisko literackie. Artykuł został przeznaczony do druku w książce poświęconej literaturze ziemi lubuskiej. Ten tekst to jedyny
w swoim rodzaju opis ewolucji środowiska, życia literackiego,
realiów politycznych, historycznych, społecznych i socjalnych,
wreszcie opis twórczości i jej przemian, widzianych przez autora jako proces lokalny, a zarazem realizujący się według reguł
ogólniejszych, znamiennych dla państwa i ustroju. Obecność
w tomie tego eseju Waśkiewicza jest dla mnie, jako czytelnika,
jednoznacznie cenna. Miałem możliwość tej lektury przed publikacją tomu, który ukaże się zapewne w roku 2013 i którego
AKW już nie przeczyta.
Otwieram wiersz Andrzeja Waśkiewicza zatytułowany Młot
(opublikowany w Gdańsku, 1996 r.) i czytam:
to już się nie powtórzy: po latach doświadczeń
porzuconych nadziei (które zapomniałeś)
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nocy krótkich jak mgnienie i nagłych poranków
jak darowana szansa – nic nic trwające
wielkie nic

Zegar
Pewnego wieczoru byliśmy w mieście X. u naszego przyjaciela L., który jest ogromnie miłym i dobrym człowiekiem. Mieszka z dwiema córkami. Niezwykle sympatyczne dziewczyny, podobnie jak ich tata i jak mama, B., która zmarła jakieś trzy lata
temu. Wykryto u niej nowotwór, popełniono błędy w szczegółowej diagnozie, a także podczas operacji (zdaje się, że usunięto zdrową część, pozostawiono guza) i B. szybko zmarła. To
było straszne doświadczenie dla tej rodziny, tak mocno z sobą
związanej. L. nie dawał za wygraną, próbował procesować się
ze szpitalem (z otoczoną niedobrą sławą pewną kliniką), lecz
kolejni eksperci nie chcieli podjąć się ekspertyzy i sprawa się
przedawniła.
Cała trójka trzyma się dzielnie, ale widać, że zwłaszcza świadomość L. żyje w przeszłości. Tym, którzy się nie domyślają,
komunikuje to spory ścienny zegar – idzie w przeciwnym kierunku, od prawej do lewej. W miejscu godziny trzeciej znajduje się dziewiąta, w miejscu dwunastej szósta, a tam, gdzie powinna być dziewiąta, jest trzecia i możemy obserwować, jak
duży sekundnik porusza się do tyłu. Czas się cofa i kiedyś stanie w miejscu, w którym L. na powrót spotka się z B.
Andrzej Łapicki
Znowu muszę dopisywać kolejną stronicę w moim Notesie
upodobniającym się do księżowskiego kajetu wypominków.
Umarł Andrzej Łapicki. Uosobiona historia powojennego polskiego kina, wybitny aktor, który jak żaden inny zgromadził
w swoim długim życiu piękną kolekcję reprezentatywnych
ról filmowych, a jeszcze bardziej teatralnych. Nie tylko amantów, choć teraz gazety z upodobaniem powtarzają bon mot
„na wieki wieków amant”. Miał urodę gentlemana-playboya, to
prawda, ale pozostanie jedną z symbolicznych twarzy polskiej
szkoły filmowej.
Umarł we śnie we własnym łóżku, w nocy z piątku na sobotę, 20/21 lipca. Miał osiemdziesiąt osiem lat.
Musiał być dobrym człowiekiem, powiedziała E., skoro dostał taką dobrą śmierć. E., która nie chodzi do kościoła, jest
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przekonana o istnieniu boskiej siły. Wyobraża ją sobie jako
Sprawiedliwość.
Był rówieśnikiem i kolegą Marii Iwaszkiewiczówny, z którą
rozmawiałem kilka dni temu. Rocznik 1924, walczył w Powstaniu Warszawskim, oczywiście. Kiedy w roku 1990 przygotowywałem do wydania niepublikowane dzienniki Iwaszkiewicza
z lat wojny, noszące prosty tytuł Notatki 1939–1945 (ukazały
się w Wydawnictwie Dolnośląskim, 1991) i wybieraliśmy do
tej edycji archiwalne zdjęcia, Maria pokazała mi fotografię,
na której widać siedmiu młodych mężczyzn siedzących zimą
na brzegu zamarzniętego stawu. Niektórzy mają na gołych
głowach nauszniki, w rękach trzymają kije do hokeja, na nogach mają łyżwy. Przysiedli na chwilę odpoczynku na połamanym i przyprószonym śniegiem tataraku, porastającym brzeg
wody. Ktoś, może Marysia, może jej młodsza siostra Teresa
(zmarła niedawno, jesienią 2012), a może jeszcze ktoś inny,
zrobił im zdjęcie. Niepozowane – nie patrzą w obiektyw, rozmawiają. To koledzy Marysi, którzy przyjechali z Warszawy na
Stawisko w odwiedziny do córek Iwaszkiewicza i razem z nimi
poszli na ślizgawkę. Była zima 1943 roku. Maria wskazywała
mi ich kolejno, od lewej i mówiła: Jerzy Mazur – zginął w partyzantce; Stanisław Lilpop – rozstrzelany w ruinach getta po
zamachu na Kutscherę; Włodzimierz Piper – zabity na Zamku
w Lublinie; Jan Pawłowski – zginął w eksplodującym czołgu
na Starym Mieście; Andrzej Michalski – zginął w partyzantce;
Andrzej Łapicki, zwany wówczas „Zielonym” ze względu na
kolor dresu; Władysław Neumann – zginął w Powstaniu Warszawskim.
Siedmiu młodych, przystojnych, kształcących się w konspiracji mężczyzn z dobrych warszawskich domów. Wojnę przeżył
tylko Łapicki.
Nie zamierzam wracać teraz do jałowego, choć przez to
wcale nie mniej tragicznego, sporu o sens czy bezsens Powstania. Wielokrotnie oglądałem to zdjęcie. Patrzyłem na siedmiu
chłopaków, z których każdy mógł mieć wartościowe i bogate
życie. W ogóle mógłby mieć życie, gdyby... I nasze polskie życie
powojenne byłoby inne, gdyby takich jak oni w nim nie zabrakło. Jednak ten wątek też porzućmy.
Nie wiemy, nie dowiemy się, nie wyobrazimy sobie, nie zrozumiemy, jak bardzo, jak intensywnie ci zmarli rówieśnicy,
przyjaciele młodości, byli obecni w życiu tych, którzy przeżyli.

Jak mocno ich nieobecność, pustka po nich, wypełniała myśli
żywych. I na jakie sposoby życie tych pojedynczych ocalałych
było także życiem w imieniu i życiem za tamtych. Wyrazista, widoczna intensywność życia żywych, jak właśnie Marii Iwaszkiewicz czy Andrzeja Łapickiego, ta energia, ten apetyt na życie,
stają się zrozumiałe, kiedy się pomyśli o tym, przez co przeszli,
czego doświadczyli, co stracili i ile musieli zrozumieć.
Listopad, „niebezpieczna dla Polaków pora”,
jak napisał pewien poeta ogromnie popularny, żeby nie powiedzieć wylansowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, czyli – zważywszy na stopień oraz jakość obecnej przemiany kulturowej – w epoce prehistorycznej, a przynajmniej
geriatrycznej. Od tamtego czasu przybyło nam zresztą niebezpiecznych pór i miesięcy. Strach otwierać kalendarz.
Przeglądałem „Zeszyty Literackie” sprzed kilku miesięcy (nr
117). Pełno tam umarłych! Szymborska, Maciej Niemiec, Andrzej Szczeklik. I wiele innych osób, które kiedyś poznałem
albo spotkałem. Dziennikarze, artyści, pisarze, których czytałem, czasem podziwiałem. Iwaszkiewicz i Miłosz. Václav Havel,
Josef Škvorecký, Andrzej Mandalian, Krzysztof Gąsiorowski...
Jak również Marian Grześczak, Włodzimierz Wójcik, Włodzi-

mierz Maciąg... I jeszcze inni: Roman Śliwonik, Christa Wolf, Zbigniew Safjan, Stanisław Podemski, Leopold Unger, Janusz Cegiełła, Andrzej Krzysztof Wróblewski, znani pośrednio, z dzieł.
Świat literacki, w którym żyłem i który mnie emocjonował, kultura, która mnie uformowała – odchodzi, znika.
Z krytyka literackiego stałem się świadkiem przemijania literatury.
„Die Toten reiten schnell”. Umarli szybko jadą. To wciąż
jeszcze trochę znane powiedzenie pochodzi z już prawie zapomnianej, a niegdyś sławnej Lenory, romantycznej ballady obecnie nieznanego niemieckiego poety Gottfieda Augusta Bürgera, który, jak przystało na romantyka z okresu Sturm
und Drang, zmarł w wieku 47 lat na gruźlicę. Co miało miejsce w uniwersyteckim mieście Getyndze w roku 1794. Pisarze
szybko jadą.
Gdy zdarzy mi się na zajęciach ze studentami, w ostatnich
latach, wspomnieć o jakimś zjawisku, dziele albo osobie sprzed
trzydziestu lub czterdziestu lat, napięcie uwagi w sali spada.
Moje czujniki natychmiast informują mnie, że wszedłem na
obszar historyczny, nieinteresujący, martwy i abstrakcyjny dla
moich słuchaczy. Uwaga, panie profesorze! Bo wyloguje się
pan z realu!
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Targowisko próżności w sferze publicznej
Media, polityka i rynek
Jerzy Jastrzębski

Dyskurs na temat relacji pomiędzy mediami a polityką wydaje się przechodzić kryzys. Nie wskazuje nań malejąca liczba
publikacji ani spadek zainteresowania obserwatorów, uczestników i badaczy. Wręcz przeciwnie – gdyby stosować kryteria
ilościowe i jakieś wskaźniki stopnia zaangażowania, można by
odnieść wrażenie, że „temat” ma się całkiem dobrze i wygląda
atrakcyjnie. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej treściom dyskursu,
wówczas nawet nieuzbrojonym naukowo okiem widać jego
postępujące zubożenie czy wręcz jałowość. Jest to fenomen
dość osobliwy, zważywszy na rozwój nowych mediów, internetową rewolucję w komunikacji, narodziny mediów społecznościowych czy dziennikarstwa alternatywnego. W dodatku
upadek komunizmu i triumf demokracji stworzył nieznane dotychczasowej historii warunki rozkwitu wszelkich możliwych
i niemożliwych wolności z wolnością słowa i prasy na czele.
O ile jednak da się mówić o przełomie technologicznym, a nawet o całej serii przełomów w komunikacji społecznej, to w relacjach pomiędzy mediami a polityką, a także mediami, polityką i publicznością nie zaszło nic na tyle istotnego, by mogło
zainspirować czy ożywić odnośną debatę.
Media rozczarowały polityków, bo ich wpływ na zachowania elektoratu okazał się mniejszy i trudniej przewidywalny,
niż to zakładano w połowie ubiegłego wieku, kiedy startowała telewizja. Badania nad wpływem zniechęciły równocześnie
uczonych, ponieważ wpływ ów jest jedynie domniemany, nieuchwytny i niemierzalny (choć jego istnieniu nie można kategorycznie zaprzeczyć). Na szczęście dla polityków media
w niewielkim tylko stopniu pełnią funkcję kontrolną (prymarną w doktrynie demokracji), traktując osoby pełniące funkcje
publiczne nie jako postaci z tradycyjnej demokratycznej bajki, ale jako celebrytów, jako obiekty dokuczliwego podglądania, które dostarczają skandalizujących materiałów kolorowej
prasie i plotkarskim serwisom internetowym. Politycy przestali być skutecznie kontrolowani, bo dziennikarskie śledztwa niosą ryzyko procesów, są kosztowne i coraz trudniejsze,

bo rządy okrywają się zasłoną ustawowych tajemnic i chronią
pod opieką strzegących je służb specjalnych. Co więcej, również publiczność traci zainteresowanie dla rezultatów śledztw
dziennikarskich. Rezultaty te – po pierwsze – jej nie zaskakują,
ponieważ po politykach publiczność spodziewa się wszystkiego najgorszego. Po drugie – doniesienia dziennikarzy o korupcji i nadużyciach władz pozostawiają ludzi obojętnymi i bliżej
niezainteresowanymi, gdyż rewelacje medialne coraz częściej
nie pociągają za sobą żadnych konsekwencji. Opinia publiczna traci na znaczeniu z braku szans lub woli egzekutywy – zastępują ją niewiele mające wspólnego z polityką sympatie
i antypatie, zależne od sugestywności aktualnych wizerunków
i przelotnego na nie zapotrzebowania. Mimo bezkarności politycy nie mogą jednak do końca zlekceważyć swojej klienteli,
bo są obserwowani przez telewizję i tabloidy, a zatem muszą
liczyć się z ewentualnymi, nieprzewidzianymi niespodziankami. Bardziej wszelako dbają o kolor krawata i kształt kołnierzyka koszuli niż o prawdomówność i przyzwoitość. Muszą jedynie robić dobre wrażenie, to znaczy udawać, że pracują, że się
o nas troszczą i że Polska (Francja, Bułgaria, Uganda) jest najważniejsza. To w jej i we własnym interesie mamy zaciskać pasa
i media powinny nas przekonać o tym, że innej drogi nie ma,
skoro politycy tak twierdzą. Kiedy jednak rzeczywistość zbyt
głośno skrzeczy, środkom przekazu dostaje się jako oszukańczym pośrednikom i tubie nielubianych władz.
Media więc, ku zgorszeniu polityków, nie za bardzo kwapią
się do podejmowania zadań obniżających nastrój publiczności pogarszającymi samopoczucie informacjami. Nikt w końcu
nie lubi posłańców złych wieści. Z drugiej strony środki przekazu – nie chcą się również narażać politykom, od których zależą
licencje, podatki oraz treści ustaw i przepisów. Nie przyciąga się
wszelako widzów, słuchaczy i czytelników strasząc i wymagając, ale bawiąc i głaskając. Skoro w realnym świecie życie staje
się coraz trudniejsze – tracimy pracę, zdrowie, pieniądze w bankach – trzeba tworzyć konsolacyjną i kompensacyjną alterna-
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tywę, a nie jątrzyć faktami i realiami. W tym kontekście trudno
do końca odmówić racji postmodernistom, którzy, jak na przykład Jean Baudrillard, twierdzą, iż nie mają sensu rozważania na
temat relacji, w jakich pozostają światy medialne do rzeczywistego, bo są to twory całkowicie od siebie niezależne, niekompatybilne i w swoich pseudoreprezentacjach rzeczywistości autonomiczne, rządzące się własnymi prawami. Odbiorca nie ma
do czynienia z „czystą”, nieuwarunkowaną komunikacyjnie, kulturowo i językowo relacją, ale z tekstem, który musi być uporządkowany, spójny i zrozumiały, chociaż dotyczy niespójnej,
niezrozumiałej i chaotycznej ze swej natury rzeczywistości.
W telewizji (radiu, prasie, serwisach sieciowych) każda informacja jest kreacją podporządkowaną przede wszystkim sekwencyjnym, logicznym regułom narracji (ekspozycja, rozwinięcie,
rozwiązanie) oraz ideologicznym opcjom i interesom opowiadającego podmiotu. Podmiot ów zaś (media) jest skrajnie konformistyczny wobec odbiorców i komunikacyjnego kontekstu.
Oznacza to rygorystyczną selekcję informacji, ich zawsze ograniczoną dystrybucję oraz – wykluczając przypadki skrajne i ryzykowne dla nadawcy – mówienie prawdy, ale nie całej i nie
tylko, co zaciera najskuteczniej różnice pomiędzy relacją i perswazją, sprzyjając wszelkiego rodzaju wmówieniom i manipulacjom. Pozostaje jeszcze wybór odpowiedniego do celów lub
ich braku języka, zgodnie z Wittgensteinowską maksymą sugerującą, iż „granice naszego języka są granicami naszego świata”.
Swoboda owego wyboru jest oczywiście ograniczona kompetencjami lingwistycznymi i ogólnymi najszerszej publiczności
i musi nieuchronnie prowadzić do wspólnego mianownika komunikacyjnego. Paradoksalnie – coraz bliższego zeru, a więc
utraty sensu przez wyrażenie (przekaz). I tak informacja ustępuje pola wszelkiego rodzaju namiastkom, a przede wszystkim
rozrywce. Z tego punktu widzenia można zakwestionować psychologiczne teorie skutków deprywacji informacyjnej oraz informacyjnego metabolizmu w odniesieniu do rzeczywistości
społecznej. Zamiast informacji media od zawsze, ale w coraz silniejszych dawkach serwują nam infotainment, mieszaninę rozrywki i newsów, których wybór, treść i forma podporządkowane są nie wymogom prawdziwości, kryteriom doniosłości, ale
aktualności i atrakcyjności. I co? I nic! Żyjemy i mamy się dobrze
albo źle, lecz z zupełnie innych powodów niż wizerunek „świata
przedstawionego” w mediach.
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Częściowo dobrowolna, a częściowo wymuszona rezygnacja z funkcji kontrolnej wiąże się w oczywisty sposób z niedorozwojem i uwiądem społecznej i politycznej roli mediów jako
organizatora i zarazem miejsca publicznej debaty. Niektórzy
badacze i obserwatorzy ekscytują się możliwościami stwarzanymi w tej dziedzinie przez nowe media, ale dziennikarstwo
alternatywne na forach, stronach, witrynach czy platformach
nie wykreowało jakoś ani efektywnego politycznie modelu politycznej komunikacji, ani nie wzbogaciło życia społecznego
o idee, które wcześniej nie mogły się „przebić” do szerokiej publiczności. Blogi i fora mogą stwarzać iluzje debaty publicznej,
ale jej nie zastąpią, służą bowiem bardziej wyładowaniu emocji niż prezentacji myśli. Sytuacja ta stwarza wyjątkowy wręcz
komfort politykom wmawiającym „elektoratowi”, że mają oni
monopol na rację, że inaczej się nie da, że brak alternatywy.
Wmówienia te padają niestety na podatny grunt i co gorsza,
nie zawsze są kłamstwami, a przynajmniej nie całymi i nie samymi. Mechanizmy demokracji nie wytwarzają bowiem automatycznie i same z siebie politycznych alternatyw, bo do tego
potrzebna jest polityczna i nie tylko polityczna kultura. Być
może alternatywy teoretycznie istnieją, ale z różnych powodów ani społeczeństwo, ani politycy nie potrafią ich wygenerować i nie są ich świadomi. Boleśnie tego w Polsce doświadczamy, wzbraniając się przed głosowaniem albo głosując na
„najmniejsze zło”, bez wiary i przekonania, bez szans na identyfikację z kimkolwiek i czymkolwiek. Nasza uległość wobec
wszelkiego rodzaju wmówień utrwalana jest też i wzmacniana przez obezwładniające poczucie niekompetencji. Naśladując Gombrowicza, powiedzieć można, że trzeba być szalonym,
żeby w dzisiejszym, coraz bardziej skomplikowanym świecie
cokolwiek mniemać albo i nie mniemać. Oczywiście, jest w tym
półżarcie pisarza dużo złośliwej przesady, bo przecież mamy
tygodniki opinii, znakomite miesięczniki, kwartalniki i roczniki, gdzie toczą się poważne dyskusje i piszą znający się na rzeczach ludzie. Ale nie czytają ich, nie oglądają ani nie słuchają
politycy. Publiczność też nie. Publiczności pokazuje się Frasyniuka albo atrakcyjnego Kazimierza oraz zawsze tych samych
dyżurnych wszystkowiedzących, zagłuszanych w dodatku
przez hiperrozmownych dziennikarzy. Czy można jednak mieć
pretensje do masowych mediów o to, że stronią od publicznych debat, które w dodatku mieliby prowadzić „niemedialni”

często eksperci? Czy masowa publiczność tęskni za poznawaniem poglądów i wysłuchiwaniem poważnych opinii? Trudno
tu powstrzymać się od wątpienia uzasadnionego wskaźnikami
nakładów, oglądalności i słuchalności. A przecież media masowe żyją ze sprzedaży uwagi odbiorców reklamodawcom. I po
części, pośrednio, politykom.
Środki przekazu sprzedają swoje usługi i wytwory na rynku. W skali globalnej tworzą gigantyczny kompleks medialnorozrywkowy porównywalny pod względem obrotów i zysków
z przemysłem zbrojeniowym i farmaceutycznym. Są uczestnikiem gier spekulacyjnych i operacji dokonywanych na globalnych rynkach finansowych. Coraz większe zaangażowanie
na tym obszarze i coraz intensywniejsze i głębsze powiązania z rynkami lokalnymi, regionalnymi, światowymi pociągają za sobą nowy rodzaj uzależnień i podporządkowań – z jednej strony, a z drugiej dają mediom nieosiągalną dotąd władzę
i pozycję, czynią je (na różnych poziomach) suwerennymi aktorami i graczami politycznymi. Nie można już zatem rozpatrywać relacji pomiędzy mediami i polityką bez brania pod uwagę
trzeciego, być może już nadrzędnego wobec nich, zbiorowego
podmiotu – rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rynków
globalnych, korporacji i instytucji finansowych.
Powiedziałem „być może” i „już”, sygnalizując hipotetyczność
i niepewność związane z tego typu sądami, które coraz częściej
pojawiają się na obszarze medioznawstwa, ekonomii i politologii. Ta ostrożność jest pochodną uświadamiania sobie złożoności dyskutowanej tu materii oraz głębokiego deficytu informacji. Tajemnice rynków globalnych, zwłaszcza finansowych, są
chronione skrupulatniej i skuteczniej niż wszelkie inne, z państwowymi włącznie. Żeby się o tym przekonać, wystarczy poczytać odnoszące się do tej materii prace kompetentnych i dobrze poinformowanych ekonomistów. Roją się one od hipotez
i domniemań wobec braku pewnych i dostępnych danych oraz
powszechnie przyjętych metod ich interpretacji. Z drugiej strony – nie możemy też ograniczać i redukować roli mediów do
funkcji służebnych wobec mniej lub bardziej szeroko rozumianych reklamodawców (włączając PR, CI, branding, różne formy promocji). Ich relacje z rynkiem bywają zapośredniczone,
bardzo złożone i odnoszą się nie tylko do rynku usług i towarów, ale również rynku idei. Zgodnie zresztą z twierdzeniem
Michela Foucaulta o dominacji dyskursów „władczych” nad

prawdziwościowymi, przy czym władza ma zawsze – w większym lub mniejszym stopniu – janusowe oblicze: polityczne
i ekonomiczne. „Rychło uświadomiłem sobie – pisze wybitny
ekonomista brytyjski Jan Toporowski – że rynek idei jest polem rywalizacji koterii ubiegających się o władzę albo właśnie
ją sprawujących. Media odgrywają na owym polu szczególną
funkcję tablicy opinii, mówiącej poszczególnym podmiotom
rynkowym, jak w danym momencie brzmi opinia przeciętna
albo ogólnie przyjęta”1. Josef Steindl wyraził to jeszcze dobitniej, sugerując, że „liderzy opinii” kontrolują media, wpływając
na oczekiwania uczestników rynków finansowych i manipulując nimi w celu utrzymania określonego poziomu „entuzjazmu
spekulacyjnego” albo „deflacyjnej rezerwy”2. Jeszcze parę lat
temu twierdzenia takie można byłoby uznać za dość egzotyczne i przesadzone, ale rola, jaką odegrały media w przebiegu
chronicznych kryzysów finansowych przełomu wieków, skłania do szczególnej uważności w rozpatrywaniu relacji mediów
z władzą o politycznym i zarazem ekonomicznym obliczu. Dziś
nie szokuje nas już skądinąd rzeczywiście mocna teza Toporowskiego, iż „zależność od bankowości i rynków finansowych
definiuje nasze wspólne człowieczeństwo tak samo jak niegdyś zależność od tronu czy ołtarza”3. Co więcej: opresje i obligacje polityczne wydają się nam mniej dolegliwe niż hipoteki
i weksle dłużne. A zależność od ołtarza swoją drogą sami sobie masochistycznie fundujemy, co zresztą wzorcowo się ujawnia w mediach i ich publiczności walczącej o telewizję Trwam.
Neoliberalne przekonanie, że polityka gospodarcza polega na
promowaniu biznesu i finansów i że „wolności rynków nie sposób się opierać”4, doskonale się u nas komponuje z mniej liberalnym fatalizmem w odniesieniu do Kościoła katolickiego,
któremu też oprzeć się nie można i nie wolno.
Koncentracja na powiązaniach i uwikłaniach mediów może
stwarzać fałszywe wrażenie ich podległości wobec innych graczy o władzę we wszystkich skalach i na wszystkich obszarach
z wymiarem globalnym na czele. A tymczasem mamy do czy-
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1
J. Toporowski, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego i inne krytyczne eseje o finansach i ekonomii finansowej, przeł. J.P. Listwan, Książka i Prasa, Warszawa 2012, s. 9.
>> 2 J. Steindl, The Dispersion of Expectations in Speculative Markets, [w:] Economic Papers 1941–1988, MacMillan, London 1990, s. 371–375. Cyt. za: J. Toporowski, op. cit., s. 10.
>> 3 J. Toporowski, op. cit., s. 157.
>> 4 Ibidem, s. 46.
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nienia z procesem swoistej emancypacji mediów, mimo ich
konformizmu na polach, które chętnie oddają polityce lub Kościołowi (a szerzej – ideologii). Procesowi temu sprzyja niewątpliwie globalizacja i związane z nią umiędzynarodowienie gospodarki. „Gospodarki większości krajów świata – raz jeszcze
cytuję Toporowskiego – są zdominowane przez przedsiębiorstwa międzynarodowe. Mimo że spółki międzynarodowe zatrudniają jedynie mniejszą część siły roboczej, dominują one
w handlu zagranicznym. Co najważniejsze, to właśnie ich inwestycje decydują o tempie i kierunku działalności inwestycyjnej
w większości krajów. Te zaś decydują o dynamice gospodarczej (stopach wzrostu produkcji i zatrudnienia) oraz o tempie,
w jakim dana gospodarka wzbogaca się o nowe technologie
i modernizuje infrastrukturę gospodarczą”5. Trudno się tedy dziwić uległości polityków w relacjach z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i organizacjami gospodarczymi, a nawet z poszczególnymi korporacjami i innymi aktorami rynków
światowych. Media wydają się tu mieć sytuację szczególnie
uprzywilejowaną, zarówno jako wielkie samodzielne podmioty gospodarcze, jak i potencjalni kreatorzy opinii i wizerunków.
Systemy medialne poszczególnych krajów stanowią – w decydującej o ich ustroju i funkcjonowaniu mierze – części globalnego systemu mediów, kontrolowanego przez stosunkowo
niewielką ilość konkurujących ze sobą i jednocześnie współpracujących ośrodków decyzyjnych. Sytuacja ta wymusza inwestycje, innowacje i modernizacje we wszystkich podsystemach komunikacyjnych „globalnej wioski”, co sprawia, że media
znajdują się w awangardzie technologicznego rozwoju i górują jakością infrastruktury nad pozostałymi dziedzinami przemysłu i usług. Spektakularnym przykładem takiego „wymuszenia” może być „ucyfrowienie” radia i telewizji na całym obszarze
Unii Europejskiej (i nie tylko). Kolejne rewolucje technologiczne w zakresie środków przekazu wprowadzają zmiany zarówno w sposobach produkcji, dystrybucji, jak i odbioru. Dotyczą
redakcji, stacji nadawczych, przekaźników (naziemnych i satelitarnych), usprzętowienia gospodarstw domowych. Wpływają nie tylko na przemysł medialny, ale i na pozostałe dziedziny
wytwórczości i usług. Wzmacniają supremację globalnej gospodarki nad lokalną polityką, wymuszając import, zakup licencji,
inwestycje i współpracę z rynkami finansowymi (kredyty).
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Oczywiście „globalna dominacja ponadnarodowych konglomeratów medialnych” wywiera również, a może przede
wszystkim, wpływ na politykę6. Globalne i krajowe regulacje
prawne i handlowe na wszelkie sposoby faworyzują te podmioty w stosunku do innych uczestników rynku, utwierdzając
równocześnie ich dominację nad narodowymi i regionalnymi
mediami. Jest to, najogólniej mówiąc, dominacja kulturowa,
przy najszerszym rozumieniu kultury jako konfiguracji wzorów zachowań i ich korelatów. Chodzi między innymi o standaryzację i uległość wobec przychodzących z zewnątrz treści
i formatów. „Globalne formaty medialne – piszą David Machin i Theo van Leeuwen – przenikają do lokalnych systemów
na wiele sposobów. Media lokalne kopiują globalne formaty.
Globalne korporacje mogą wykupywać lokalne media, które
nadal funkcjonują lokalnie, ale w różnym stopniu podlegają
scentralizowanemu kierownictwu. Zakres autonomii zależy
od politycznych i ekonomicznych relacji pomiędzy właścicielami i producentami globalnych mediów i formatów – z jednej strony, a krajami i regionami, w których są zlokalizowane
poszczególne środki przekazu – z drugiej. W niektórych regionach tendencje globalizacyjne przeważają, zaś w innych odwrotnie – silniejsze okazują się lokalizmy. Zależy to od okoliczności politycznych i ekonomicznych”7. Przede wszystkim
jednak media korporacyjne o zasięgu globalnym (podobnie
jak zdecydowana większość pozostałych) mają na uwadze
zyski z reklamy, a więc muszą przedstawiać świat w zgodzie
z wymogami rynku, z jego ideologią i implikowaną przezeń
wizją rzeczywistości oraz właściwym mu językiem. Faworyzują zatem dyskursy harmonizujące z interesami i upodobaniami konsumentów, kreując „tożsamości konsumpcyjne”
i wzmacniając przekonanie, że tylko dostatek dóbr i usług jest
gwarantem dobrego życia, urody, zdrowia i w ogóle szczęścia. Identyczne, ponadlokalne pseudopewniki, uzyskując powszechną aprobatę, tworzą iluzoryczny wspólny świat wartości, niekwestionowaną zgodność pożądań i aspiracji. Jest to
jedna z najważniejszych przyczyn globalizacji i homogenizacji gatunków, formatów i technologii. „Takie gatunki, formaty
i technologie – piszą dalej cytowani autorzy – nie są neutral-

>> 6 D. Machin, Th. van Leeuwen, Global Media Discourse. A Critical Introduction, Routledge, London–New York 2007, s. 169.
>> 7 Ibidem, s. 169–170.

nymi pojemnikami czy dystrybutorami treści. Są same w sobie nośnikami znaczenia i wartości. Nawet wtedy, gdy wypada
im prezentować przesłania lokalne lub zlokalizowane, to sposób, w jaki komunikują, przemienia je i obraca w fenomen powierzchniowy, lokalny wariant globalnego przekazu”8. Przekaz
ten – powtórzmy – powstaje i rozwija się na użytek rynku, pozostając w zgodzie z interesami i wartościami wielkich korporacji negocjujących globalny „lifestyle” z masową publicznością. Globalne dyskursy mediów dotyczące tożsamości, grup
społecznych, seksu, pracy, wojny, kryzysów można bez obawy
nadmiernego redukcjonizmu sprowadzić do ekonomicznego bądź wręcz finansowego podłoża lub rdzenia. Dotyczy to
zarówno tematyki, jak i struktury narracji, rodzajów i języków
wypowiedzi oraz sposobów obrazowania9.
Ta nieco apokaliptyczna wizja totalnie „skomercjalizowanej” rzeczywistości nie likwiduje i nie unieważnia dalszych
pytań o relacje pomiędzy mediami a polityką. Jakże często
choćby mówi się o mediach jako o czwartej, pierwszej czy jedynej władzy, ignorując kontekst ustrojowy i zasady demokracji, które równocześnie uznawane są za niepodważalne
i oczywiste pryncypia. Bo przecież z definicji demokracja jest
ustrojem zakładającym podział władz między trzy i tylko trzy
jednoznacznie wskazane podmioty. Nie więcej i nie mniej. Preponderancja rynku i aspiracje mediów mogą więc stanowić zagrożenie dla demokracji, ale jednocześnie media i rynek mogą
się w innym paradygmacie okazać wspornikami czy wręcz
gwarantami demokracji. Również obecnie, w świecie zarazem zglobalizowanym i lokalnie zróżnicowanym, podzielonym
i zantagonizowanym. Zniewolenie mediów przez rynek, a raczej ich dobrowolne (niekiedy wręcz entuzjastyczne) „ugrzęźnięcie” w rynku nie oznacza, albo przynajmniej nie musi oznaczać, podzwonnego dla demokracji. W dyskursach na temat
teraźniejszości i przyszłości środków przekazu w kontekście
globalizacji i komunikacji międzynarodowej dość wyraźnie rysuje się alternatywa w postaci dwóch rozbieżnych, ale też niekiedy komplementarnych tendencji tworzących podstawy dla
odmiennych scenariuszy wydarzeń i procesów. Taką alternatywę przedstawia m.in. Simon Cottle w artykule Journalism and
Globalization zamieszczonym w tomie The Handbook of Jo-
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urnalism Studies10. Jego zdaniem, w refleksji na temat współczesnych mediów można wyróżnić dwa paradygmaty: paradygmat „globalnej dominacji” i globalnej „sfery publicznej”.
Badacze reprezentujący pierwszą z tych opcji traktują zglobalizowane środki przekazu jako narzędzia i efekty kulturowego
imperializmu. W tym ujęciu międzynarodowe konglomeraty
medialne są „emisariuszami zachodniej dominacji i korporacyjnego kapitalizmu” kolonizującymi przestrzeń komunikacyjną.
Bogate media oznaczają zatem „ubogą demokrację”. „W ramach
tego paradygmatu – pisze Simon Cottle – badacze obserwują informację i dziennikarstwo w perspektywie geopolitycznej
ekonomii, która traktuje ponadnarodowe korporacje medialne i zdominowane przez Zachód globalne agencje prasowe
jako przykład internacjonalizacji procesów rynkowych, możliwej dzięki uwarunkowaniom historycznym i przewadze finansowej. W epoce ekonomicznego liberalizmu, charakteryzującej
się deregulacją, prywatyzacją i ekspansją ponadnarodowych
korporacji, napędzaną częściowo przez rynkowe wykorzystywanie digitalizacji i nowych technologii komunikacyjnych,
procesy koncentracji i konglomeracji na obszarze mediów nasiliły się”, prowadząc do wspomnianej wyżej „kolonizacji przestrzeni komunikacyjnej” i ostatecznie do kulturowej dominacji
w rezultacie nowej postaci imperialnej ekspansji11.Z kolei teoretycy globalnej sfery publicznej usiłują przeciwstawić pesymistycznemu stanowisku „geopolitycznych ekonomistów”12
koncepcję optymistyczną, odwołując się m.in. do utopii „globalnej wioski” Marshalla McLuhana i redefiniując Habermasa.
Ten człon „medialnej alternatywy” opiera się na podobnych
przesłankach jak paradygmat globalnej dominacji, ale inaczej
je interpretuje oraz odmiennie ocenia rolę i następstwa fundamentalnych zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie. W ramach tych koncepcji zglobalizowane media
są „emisariuszami światowej demokracji” i „kosmopolitycznego
obywatelstwa”, umożliwiają i intensyfikują globalne przepływy kulturowe, tworzą ponadnarodowe sieci komunikacyjne,
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S. Cottle, Journalism and Globalization, [w:] K. Wahl-Jorgensen, Th. Hanitzsch, Handbook of Journalism Studies, Routledge, New York–London 2009,
s. 341–356.
>> 11 Ibidem, s. 342–344.
>> 12 Ibidem. Por. też: O. Boyd-Barret, Media Imperialism Reformulated, [w:]
Electronic Empires: Global Media and Local Resistance, ed. D.K. Thussu, Arnold,
London 1998, s. 157–176.
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kreują uniwersalną wspólnotę poglądów i punktów widzenia,
umacniają komunikacyjną demokrację respektującą lokalizmy
i regionalizmy. Potęga rynku i nowoczesne technologie mogą
nadawać temu, co lokalne, wymiar globalny, nie niszcząc tożsamości ani tradycyjnych struktur i sposobów życia, ale jedynie przydając świadomość kontekstów i poszerzając tym samym granice ponadregionalnej odpowiedzialności, której nie
da się już uniknąć we współczesnym świecie13. Ciekawe jednak,
że w tym słabiej niż „pesymistyczny” reprezentowanym nurcie
dominują raczej antropologowie, politolodzy, filozofowie czy
socjologowie, a nie medioznawcy i ekonomiści. Być może więc
różnice poglądów biorą się z odmienności perspektyw badawczych, miejsc obserwacji i sposobów widzenia. Trudno oce-
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Ibidem, s. 343–345. Por. też: I. Volkmer, Journalism and Political Crises in
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niać, czy lepiej widać od zewnątrz, czy od zewnątrz – widać po
prostu inaczej i coś innego. Najważniejsze jest jednak, by nie
umknęły nam rzeczy i sprawy istotne. A w tym wypadku – coraz silniejsza pozycja rynku i finansów oraz – ogólnie – uwarunkowań ekonomicznych, które odgrywają obecnie dominującą rolę, zarówno w skali globalnej, jak w lokalnych wymiarach
naszego świata, marginalizując ideologię i politykę. Procesowi temu sprzyjają nowe technologie, kreujące ponad granicami społeczeństwo sieciowe oraz konsumpcyjne nastawienie
współczesnej cywilizacji – system wartości, który przekłada się
na styl życia nastawiony na rozrywkę i czas wolny od społecznych zobowiązań. W takim modelu politykę postrzega się wyłącznie jako dolegliwość, informację jako potencjalne zagrożenie, rynek jako jedyny prawdziwy raj, do którego warto dążyć
za wszelką cenę. Nawet oddając duszę już przecież nieistniejącemu diabłu. We współczesnej wersji zakładu Pascala można
więc zyskać wszystko niczego nie tracąc.

Nadekspresje Żuławskiego
Michał Hernes

Włoski krytyk Sergio Naitza przyznał na łamach książki Opętanie. Ekstremalne kino i pisarstwo Andrzeja Żuławskiego, że
pierwszy kontakt z filmowymi dziełami Polaka może się niektórym wydać nękający. Jako na jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy wskazuje fakt, że wszystko toczy się w nich z prędkością 300 kilometrów na godzinę1. Kiedy angielski filmoznawca
Daniel Bird po raz pierwszy obejrzał Diabła, nazwał go polskim
odpowiednikiem El Topo Alejandro Jodorowsky’ego2. Niewykluczone, że Jan Klata wystawi we Wrocławiu sztukę zainspirowaną tym dziełem, z gościnnym udziałem Krzysztofa Globisza.
Diabeł nie będzie pierwszą próbą zmierzenia się z twórczością Żuławskiego w teatrze. O włoskiej interpretacji jego opowiadania Sinobrody powiedział on, że to „kompletna brednia
w wykonaniu młodego reżysera”. Na pytanie, co jest tą brednią, odrzekł: „Po scenie chodzili jacyś bohaterowie, padało jakieś światło z boku, a sensu nie było widać. To znaczy: kim są
ci ludzie, w jakim to się dzieje czasie, o co tu chodzi, gdzie leży
moralność? Dla mnie moralna sprawa jest bardzo prosta: dlaczego kościół paryski morduje – o czym też napisałem – szesnasto- czy siedemnastoletnią wieśniaczkę z północy Francji,
prawdopodobnie analfabetkę, aczkolwiek wcale nie biedną?
Za co? Mówiono, że to był angielski proces, ale to nieprawda.
Tam było trzech asesorów Anglików, którzy siedzieli w kącie
sali i spisywali, co się dzieje. Oskarżycielami byli Francuzi. Powtarzam: o co poszło? Co to jest za sprawa? Dlaczego usiłują
zamordować taką młodą niepiśmienną dziewczynę? O co szło?
I to było dla mnie interesujące. Otóż w przedstawieniu włoskim
było wszystko, tylko nie to” 3 – komentował spektakl Żuławski.
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S. Naitza, Opętanie. Ekstremalne kino i pisarstwo Andrzeja Żuławskiego,
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Lyońskiej teatralnej wersji filmu Moje noce są piękniejsze niż
wasze dni co prawda nie widział, ale dziwił się, jak można coś
takiego zrobić, bo to produkcja typowo filmowa. „To takie bardzo delikatne sprawy pomiędzy dwojgiem ludzi w jednym hotelu. Cóż to za przedstawienie? Żadne” – wyjaśnia4.
Angielski filmoznawca Daniel Bird wskazał na podobieństwo
w warsztacie i metodach pracy między Żuławskim a wybitnym
polskim reżyserem i teoretykiem teatru Jerzym Grotowskim.
Porównanie to dokumentuje publikacja zatytułowana Two
Polish Shamans: Grotowski and Zulawski, wydana z okazji konferencji „Theatre and Beyond: The British Grotowski Conference”,
która odbyła się w Kent University w czerwcu 2009 roku.
Zważywszy, że w filmach Żuławskiego centralne miejsce zajmują często kobiety udręczone przez los, będące na granicy szaleństwa, na myśl przychodzi jeszcze jedno pokrewieństwo jego
filmów – z dziełami dwóch mistrzów kina: Carla Theodora Dreyera i Larsa von Triera – przede wszystkim ze względu na Męczeństwo Joanny d’Arc tego pierwszego i Przełamując fale drugiego.
Wracając jednak do podobieństw z Grotowskim: „Reżyserzy
tacy jak Żuławski i Grotowski działają w miejscu, gdzie krzyżują się sztuka, terapia i «choroba»” – pisał Bird. Anglik podkreśla
jednak znaczącą różnicę w odbiorze i wizerunku tych dwóch
osobliwych reżyserów: twórca Teatru Laboratorium, niezależnie od wszelkich kontrowersji, jest wychwalany przez wielu
krytyków teatralnych. Ma zarówno swoich wiernych zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników, natomiast autora Na
srebrnym globie porównał Bird do wynaturzonego demona
w typie Svengalego. Jednocześnie podkreślił, że Żuławski zaszufladkował się w mediach plotkarskich, które ochrzciły go
mianem wilka, polującego na czerwone kapturki w osobach
Iwony Petry i Weroniki Rosati5.

>>
>>

Ibidem.
D. Bird, Diabelskie gry. Surrealizm w polskim kinie emigracyjnym, [w:]
Dzieje grzechu. Surrealizm w polskim kinie, red. K. Wielebska, K. Mikruda, Ha!art,
Kraków–Warszawa 2010, s. 90.
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Reżyser teatralny Krystian Lupa powiedział w rozmowie
przeprowadzonej przez Łukasza Drewniaka dla „Dziennika”:
„Grotowski nigdy mnie nie przekonywał jako człowiek. Bodaj
w filmie Pełen guślarstwa obrzęd świętokradzki widziałem zapis jego wypowiedzi. Paląc papierosa, opowiadał o swojej metodzie. Była to ekspresja kogoś skupionego bardziej na sobie
niż na swoich myślach. Mało tego, odczuwałem jakąś pogardliwą wrogość do potencjalnego adresata, ton kogoś «obsesyjnie niedocenionego», ton, w jakim wypowiadamy zdanie: «Czy
pan wie, kto ja jestem?»”6.
W tym poczuciu niedocenienia można się doszukać kolejnego podobieństwa pomiędzy Grotowskim i Żuławskim, chociaż ten drugi wydaje się rzeczywiście bardziej marginalizowany. Nie brakuje co prawda osób, dla których jego twórczość
jest «kultowa», choć przekonanie o tkwieniu w niszy wciąż Żuławskiego frustruje. Zwłaszcza ze względu na niedostrzeganie napisanych przez niego książek, których wydał przecież aż
dwadzieścia pięć. Spekuluje się, że wyrazem frustracji Żuławskiego i próbą zwrócenia na siebie uwagi jest właśnie Nocnik.
Angielski filmoznawca przypomina, że w obronie swojej książki kontrowersyjny pisarz i reżyser mówił, „że musi kłamać, by
móc powiedzieć prawdę”. Bird zestawia to z myślą Kierkegaarda o chirurgu, który rani, by leczyć. Kierkegaard dodał zresztą,
że ciekawszy jest człowiek demoniczny niż zwyczajny7.
Żuławski niczym markiz de Sade stał się w pewnym sensie
„symbolem zgorszenia i skandalu, chociaż większość tego, co
w jego twórczości jest gorszące, pozostaje praktycznie nieznane”8. Co prawda Żuławski w rozmowie z Blanchotem powiedział, że nie znosi Sade’a i to dla niego paskudna literatura, ale
ceni w markizie parweniuszostwo i przyjęcie postawy wolnego
człowieka (choć wywodził się – podobnie jak Żuławski – z zamożnego domu).
W prozie Francuza, i poniekąd też Żuławskiego, znajdujemy intrygującą nutkę szaleństwa. Sade za wzór stawia dewiacje, których i Polak nie zawsze się wystrzega, gdy tymczasem
świat (w przypadku Żuławskiego: Polska) od nich ze zgrozą się
odżegnuje. Markiz próbował przekuć najbardziej przerażające

>>

6
Ł. Drewniak, Fałszywy mag teatru. Wywiad z Krystianem Lupą, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/88721,falszywy-mag-swiatyni-teatru.html (dostęp: 25.05.2011).
>> 7 D. Bird, op. cit., s. 90.
>> 8 M. Blanchot, Racje Sade’a, „Literatura na Świecie” 1984, nr 3.
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anomalie w całościową wizję świata. Sade w swoich dziełach
obnażył wszystkie aspekty swojej własnej obsesji. Zastanawiał
się równocześnie nad jej przyczynami i skutkami. W ten sposób dokonał eksplikacji samego siebie. Czy nie jest podobnie
z Żuławskim? W swoich książkach pisze on o sobie. W osobistej
rozmowie powiedział, że Nocnik to krytyka nie Esterki, ale jego
samego, czyli starszego pana, który dał się uwieść młodej karierowiczce, co nie świadczy o nim zbyt dobrze.
Markiz, o czym pisał Blanchot, udowodnił, że z własnych potwornych skłonności można wyprowadzić wizję świata na tyle
znaczącą, że przyszłe pokolenia, w trakcie poszukiwań sensu
ludzkiej kondycji, będą się na niej opierać, potwierdzając jej
główne perspektywy. Jak to będzie z Żuławskim? Czy w Polsce
zaakceptuje się kiedyś, że jego twórczość to proces przeciwko
kłamstwu? Że, podobnie jak Domosławski w biografii Kapuścińskiego, kieruje się anglosaską zasadą, iż jak już piszemy, to
o wszystkim, co dla wielu Polaków jest niewygodne i nie do zaakceptowania.
Markiz de Sade zakładał, że skoro zaakceptował swoje niecodzienne upodobania, to w ten sposób dał filozofii pewne
podstawy i wnikliwie interpretował w tym wymiarze ludzki
los. Żuławski obiera sobie za cel otwarcie ludziom oczu na bezkompromisową szczerość. Jego twórczość jest protestem przeciwko kłamstwu.
Blanchot przypomniał, że Sade „chciał być niewinny wskutek winy, swoimi występkami zniszczyć prawo, które mogłoby
go osądzić”. Czy Żuławskiemu także nie chodzi o obnażenie
tego prawa? O dyskusję o wolności słowa? Sade’a sprawiedliwość wtrąciła do więzienia, ponieważ uważano, że więźniowie w końcu rozprawią się z tym potworem. Czy zakaz
rozpowszechniania Nocnika nie miał na celu sprawić, by Żuławski zaprzestał pisania, albo by wydawcy nie chcieli z nim
współpracować? Już dawno oddał on do wydawnictwa kontynuację Nocnika, książkę Koniom lżej, ale wygląda na to, że
istnieją jakieś problemy z jej wydaniem. Kiedy dostrzeże się,
że podobnymi do opisywanych w tych książkach anomaliami
obciążeni są także inni ludzie? Może po części uświadomiła
to ludziom Gretkowska, wydając kontrowersyjny Trans, w którym skrytykowała Żuławskiego, broniąc jednocześnie wolności słowa i w jej obronie używając tych samych argumentów,
co Żuławski.

Szczególnym przykładem, pisarskiej z kolei, wnikliwości,
wiedzy i erudycji Żuławskiego jest Moliwda. Antoni Czyż powiada o niej: „Powstała książka nieprosta. Jest esejem historycznym, erudycyjnym i ujętym analitycznie, otwartym na
historię idei. Pragnąc ją pojąć, a i oswoić się z tą barwnością gatunkową i migotliwą narracją, szukałoby się podobnych dzieł
[...] może byłby temu bliski Witkacy i jego esej historiozoficzny
Niemyte dusze [...], może to pokrewny [...] Miciński i jego eseje,
zwłaszcza Portret Kanta [...] albo wreszcie Parnicki, który uznał
«element fantastyczny» za «niezbędny, żeby połączyć element
historyczny z autobiograficznym» i pisał powieści historiofantastyczne”9.
Na świecie nie brakuje entuzjastów specyficznego stylu
polskiego outsidera. Naitza napisał o Żuławskim, że kręci na
przekór klasycznym kinematograficznym konwencjom, stawiając na histeryczne aktorstwo, szaleńcze travelingi, barokowość, nerwowy montaż czy rozszczepiające się dialogi. Podkreśla jednocześnie, że w tym szaleństwie tkwi metoda, co widać
w trakcie kolejnych seansów filmów ekscentrycznego Polaka.
Włoch zauważa, że w produkcjach autora Kikimory każda scena
jest przemyślana i wykonana z prawdziwym pietyzmem. „Żadna ze scen nie jest czysto instrumentalna czy błaha” – napisał
włoski filmoznawca. Naitza wskazuje, że dysharmonia i nadmiar obrazów wyrażają niepokoje współczesnych ludzi, będących wrogami konformizmu, przymuszonych do bycia dysydentami, otoczonych obsesją zła i skażoną kulturą, trzymającą
świat w swoich szponach. W opinii Włocha w filmach Żuławskiego najważniejsze są boczne drogi, podskórne korytarze
i tajemnicze tunele, które wiodą do prawdy. Nazywa to kino
kinem ekstremalnym, to znaczy pragnącym wyrazić w sposób
fizyczny krańcowe doświadczenia. Naitza tłumaczy, że te filmy nie podlegają zaszufladkowaniu. Ani nie zadają pytań, ani
tym bardziej nie udzielają odpowiedzi. To kino pękniętych granic, gotowych na przyjęcie wykorzenień, wpływów i przemieszeń, nadające chaosowi pewną spójność. Krytyk cytuje fragment filmu Trzecia część nocy, w którym na pytanie, czym jest
miłość, słychać odpowiedź, że pogardą dla wszystkiego, co
nie jest miłością. „Jest to kino nakazujące zmagać się i cierpieć
wśród «kwiatów zła», na tej ziemi, by rzecz za Baudelaire’em,
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A. Czyż, Przedmowa, [w:] A. Żuławski, Moliwda, Towarzystwo Ogród
Ksiąg, Warszawa 1994, s. 1.
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wraz z «całym ich diabelskim orszakiem» Wspomnień, Tęsknot,
Udręk, Obaw, Lęków, Koszmarów, Gniewów i Nerwic” – podsumowuje Naitza10.
Znawca twórczości Żuławskiego Daniel Bird zauważa, że
w jego filmach, od Najważniejsze to kochać począwszy, a na
Wierności skończywszy, niezwykle istotną rolę odgrywają fotografowie i sama fotografia. Jednocześnie zastanawia się, co
z tym ostatnim filmem poczną krytycy spod znaku postmodernizmu. Bird przypomina, że film Żuławskiego rozpoczyna
się od sceptycznego spojrzenia na świat, wywołanego ekspansją mediów. „Czy «rzeczywistość» jest całkowicie «niepoznawalna»? Czy język jest «wszystkim»?” – pyta w swoim tekście
angielski filmoznawca. „A może Żuławski wytwarza próżnię, w której każda rzecz może być stwierdzona (o ile wiara
w nic implikuję wiarę w coś), jedynie po to, by widz «uwierzył»
w opowiedziane przez niego historie”11. Bird stwierdza także, że filmy Żuławskiego sprawiają wrażenie, jakby ktoś „zrzucił bombę atomową”. O Szamance zaś pisze, że mocno koncentruje się na seksualnej relacji między wykładowcą archeologii
a dziewiętnastoletnią studentką. Kulminacja następuje w momencie, gdy studentka zjada mózg wykładowcy, używając do
tego łyżeczki – dodajmy, że dzieje się to przed wybuchem trzeciej czy czwartej wojny światowej. „Nie zadawajcie pytań, nie
jestem w stanie powiedzieć nic więcej” – zakończył wypowiedź Bird12. Zwraca również uwagę, że jego badania nad polskim kinem nie zawsze są łatwe i czasem czuje się w Polsce jak
outsider. Mimo to próbuje dekodować polskie filmy pod kątem ich kulturowego kontekstu. Nie zawsze to jednak wystarcza. Swoją drogą ciekawe, co sądzi o interpretacji Szamanki
dokonanej przez Juliana Kurtyłę w tekście Szamanka Andrzeja Żuławskiego, czyli kto komu zjada mózg? Kurtyła dowodzi,
że ukazując wyuzdany seks na tle epoki wielkiej transformacji
w latach dziewięćdziesiątych, Żuławski przeprowadził paralelę między stosunkiem inteligencji do kapitalistycznych przemian a toksycznym związkiem, w jaki wplątał się młody archeolog i inteligent. Bohater staje nagle przed niezwykle ważnym
i dramatycznym wyborem: albo zdecyduje się na dziki i namiętny związek z Włoszką, albo postawi na stabilizację w po-

>> 10 S. Natiza, op. cit., s. 57.
>> 11 Ibidem, s. 59.
>> 12 J. Kipp, op. cit.
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staci związku z narzeczoną z zamożnej i inteligenckiej rodziny.
Postać grana przez Lindę wybierze pierwszą opcję. „Być może
da się sprowadzić ten wybór do inteligenckiego wyboru między stabilnym urokiem kariery i spokojnego życia w warunkach opiekuńczego socjalistycznego państwa a gwałtownym
i uwodliwym życiem w warunkach nieokiełznanego kapitalizmu – życiem w szponach korporacji” – zastanawia się Kurtyła.
Jego zdaniem Żuławski w swoich inspiracjach sięga korzeniami aż do źródeł młodopolskich, przedstawiając seksualizację
stosunku intelektualisty do Polski. Podobnie jak w malarstwie
Malczewskiego, Żuławski przedstawia mężczyznę jako wyraz
przebrzmiałego losu inteligenta, czyli jako historię. Dzika i nienasycona Włoszka, która w finale filmu dziarskim krokiem przemierza ulice Warszawy, symbolizuje ducha nowych czasów. Inteligent ulega więc swoistemu samozatraceniu13. W tym duchu
krytyczka Kamila Wielebska nazwała głównego bohatera filmu
współczesnym wcieleniem Stanisława Wokulskiego14.
Wracając jednak do sedna sprawy: wiadomo, że łatwiej jest
zrozumieć Diabła, gdy wie się o strajkach studentów w marcu 1968 roku. Birdowi jednak, dla którego nie stanowi to problemu, najbardziej w filmach Żuławskiego podoba się ich dziwaczność, nie tło historyczne. Anglik dodaje, że nie są one
dziwaczne dla niego jako outsidera, ale dla wszystkich. Bird odnosi wrażenie, że jedyną osobą na świecie, dla której Diabeł to
normalny film, jest sam Żuławski. Czy jednak ten wygnaniec,
który doświadczył emigracji, kręci mniej polskie filmy niż na
przykład Andrzej Wajda? Zdaniem Birda: nie – wręcz przeciwnie. Uważa on bowiem, że na pean na część polskiego romantyzmu lepiej nadaje się Błękitna nuta Żuławskiego o Chopinie
niż Pan Tadeusz Wajdy. Dalej angielski filmoznawca zastanawia
się, do której kultury należy przyporządkować Narwaną miłość,
czyli francuski film zainspirowany Idiotą Dostojewskiego i wyreżyserowany we Francji przez Żuławskiego15. Skłania się przy
tym do przekonania, że nie ma czegoś takiego, jak filmy zrozumiałe tylko dla Polaków czy Francuzów. I pewnie ma rację –
w epoce ponowoczesnej, w kulturze zglobalizowanej między-

>> 13 J. Kurtyła, Szamanka Andrzeja Żuławskiego, czyli kto komu zjada mózg,

[w:] Kino polskie 1989–2009. Historia krytyczna, red. A Wiśniewska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 72.
>> 14 K. Wielebska, Miłość szalona między obsesją a mitem, [w:] Dzieje grzechu..., op. cit., s. 136.
>> 15 J. Kipp, op. cit.
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narodowe koprodukcje są na porządku dziennym. Nikogo nie
dziwi, kiedy Hindus Shekhar Kapur reżyseruje film o angielskiej
królowej Elżbiecie, którą zagrała Australijka Cate Blanchett.
Z drugiej strony, czy cytowany przez Birda Pan Tadeusz nie jest
właśnie zbyt hermetyczny? Wreszcie, czy sam Bird byłby w stanie zinterpretować Diabła tak, jak to zrobił chociażby Jakub
Majmurek w tekście Utopie, dysutopie i ucieczki, w którym odczytuje go jako polemikę i dyskusję z romantyczną tradycją,
zwłaszcza tą polską. Majmurek głównego bohatera Jakuba
uważa za parodię Mickiewiczowskiego Konrada/Gustawa. Pacyfikowany przez wrogie wojsko klasztor, z którego Jakub jest
wyprowadzany przez tajemniczego nieznajomego, to zdaniem
Majmurka ni mniej ni więcej, tylko odpowiednik celi Konrada16.
To jednak temat na osobną dyskusję.
Bird podkreśla natomiast, że Diabeł, który w Polsce jest odbierany jako produkcja głęboko osadzona w polskim romantyzmie, na Zachodzie jest odbierany jako nakręcony półświadomie w duchu surrealistycznym. Sam Bird przyznał, że kiedy
po raz pierwszy obejrzał go w 1997 roku, nazwał tę produkcję
polskim odpowiednikiem surrealistycznego i mistycznego westernu El Topo Alejandro Jodorowsky’ego17. À propos: z Żuławskim łączy tego ekscentryka zainteresowanie szamanizmem
i łączenie reżyserowania z pisaniem, chociaż Jodorowsky nie
pisze książek, tylko komiksy. To nie koniec analogii – Jodorowsky’emu marzyła się ekranizacja cyklu słynnych książek SF
Diuna Franka Herberta, a w rolach głównych w tym artystycznym przedsięwzięciu mieli zagrać Salvador Dali i Orson Welles.
Ostatecznie nic z tego nie wyszło, chociaż zapowiadało się arcydzieło ekscentrycznego i artystycznego kina fantastycznego. Czyli film na miarę tego, którym mogłoby się stać także Na
srebrnym globie Żuławskiego, gdyby produkcja filmu nie została przerwana i zatrzymana przez cenzurę.
Warte przytoczenia są także opinie Birda na temat książek
Żuławskiego. Anglik przyznaje szczerze, że wiele z nich, np. Niewierność, jest tłumaczonych na francuski tylko dlatego, że są tam
odniesienia do Sophie Marceau. Bird uważa je za swego rodzaju wskrzeszenie Dzienników Gombrowicza. Podkreśla też, jak
bardzo jego dzieła są autobiograficzne i że – przykładowo –

>> 16 J. Majmurek, Utopie, dysutopie, ucieczki. Surrealizm i polskie kino fantastyczne, [w:] Dzieje grzechu..., op. cit., s. 179–180.

>> 17 J. Kipp, op. cit.

Pan Śmiertelny nie jest tak naprawdę książką o Piłsudskim, ale
o kimś o nim piszącym. Książki Żuławskiego charakteryzują się
też mnóstwem dygresji. Bird zauważył, że opisany w Litym borze marzec 1968 roku dobrze współgra z filmem Diabeł. Sam Żuławski chwalił się, że francuscy filmowcy zrealizowali godzinny
dokument poświęcony tej książce, która, jak twierdzi, ma tam
status kultowej, chociaż nie od razu zaczęto ją tak odbierać. Zdaniem polskiego filmowca i pisarza wielu Francuzów uznało ją za
drzwiczki prowadzące do zrozumienia polskiej kultury, historii,
polityki, a także samego autora. Tym bardziej że w Polsce wywołała ona skandal. Tymczasem Francuzom wydało się to „czystym
dziełem sztuki i fikcją [...], rozbełtaniem literackim [...]”, podobnie
jak „zjadliwie erudycyjne” książki Jonasz czy Moliwda, które „już
zupełnie nie znalazły nawet cienia zrozumienia”18.
Literaturoznawca Piotr Marecki zwrócił uwagę, że Moliwda
i Juki podróżne to dzieła, dla których fabuła jest jedynie przykrywką, bo tak naprawdę traktują o ideach. Wtóruje mu Żuławski, dodając, że lepiej jest on rozumiany we Francji, chociaż książki jego są bardzo zanurzone w polskości. Dla niego
wszystko się do czegoś odwołuje i coś znaczy. Bóg traktuje
przykładowo o formach, w jakich przejawia się w czymś coś,
czego nie ma. W Cnocie spoiwem są natomiast wiersze haiku.
To historia okradającego polskie kościoły złodzieja, kierującego się filozofią zen, który dzięki zrabowanym pieniądzom ma
czas na myślenie i refleksje19.
Żuławski często bawi się w literackie eksperymenty. Bird
uważa go za pełnoprawnego pisarza. Wspomina, jak w trakcie prac nad angielskimi napisami do filmów Najważniejsze to
kochać i Narwana miłość największym wyzwaniem okazała się
praca przy tej drugiej produkcji. Współautorem scenariusza był
Étienne Roda-Gil, surrealista, anarchista i autor tekstów piosenek. Francuskie dialogi są więc połączeniem poezji, slangu i cytatów. Bird wyznaje, że spędził z Żuławskim aż dwa tygodnie
nad tłumaczeniem, żeby możliwie jak najwierniej odtworzyć
melodię i rytm języka francuskiego używanego przez Rodę-Gila. „To była ciężka praca, ale nauczyłem się wiele od Żuławskiego” – wyznał Anglik20.

>> 18 P. Kletowski, P. Marecki, Żuławski. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 467.

>> 19 Ibidem, s. 481.
>> 20 J. Kipp, op. cit.

Przy okazji retrospekcji filmów Polaka na festiwalu Era Nowe
Horyzonty Żuławski wspominał o innym swoim filmie – Moje
noce są piękniejsze niż wasze dni – że on też jest w dużej mierze
nieprzekładalny na język polski, bo bohaterowie tylko na początku mówią w nim zwyczajnym językiem, potem slangiem,
a w końcu ich mowa przemienia się w poezję. Rytm i rym francuskiego czternastozgłoskowca trudno przełożyć na polski,
a autorzy tłumaczenia do filmu nie wykazali tym razem zbyt
wielkiej inwencji.
Jak Żuławski odnosi się do negatywnych opinii na temat
jego filmów? W wywiadzie-rzece Żuławski. Przewodnik Krytyki Politycznej Piotr Kletowski cytował fragmenty recenzji dotyczących francuskich filmów autora Szamanki, w których pisano, że polski reżyser jako były krytyk filmowy reżyseruje swoje
filmy, mając świadomość, że w pierwszej kolejności obejrzą je
i ocenią krytycy. Za sprawą tej świadomości bawi się z krytykami w swoistą grę w kotka i myszkę. Uwagi te dotyczyły odbioru
Kobiety publicznej. Żuławski nie zgodził się z tym, przypominając, że na ogół zarzucano mu przecież, że nie liczy się z nikim,
bo jego formy histerii nie da się przecież wytrzymać. Przypomina też, że sam nie pisał recenzji, gdy dany film mu się nie
podobał, ponieważ, jego zdaniem, filmowa krytyka ma służyć
„do budowania mostu między tym, czego dana osoba może
nie zrozumieć, a wartościami, które w filmie są, a mogą przejść
mimo uszu, niezauważone”. Stwierdza dalej, że recenzja nie
ma szkodzić, tylko pomagać. Jednocześnie zdaje sobie sprawę
z faktu, jak bardzo naiwny punkt widzenia przyjął, ponieważ
„muchy krążące nad gównem muszą się najadać. Im bardziej
im to gówno śmierdzi, tym chętniej je żrą i tak generalnie widzę krytykę filmową”. Cytuje też wypowiedź wybitnego i kontrowersyjnego polskiego recenzenta Zygmunta Kałużyńskiego, który pisał o Trzeciej części nocy, że to film bezsensowny,
którego akcja rozgrywa się w zamku Drakuli i wśród wampirów. Z kolei francuski krytyk wywodził, że można go porównać
jedynie do olbrzymiej latarni, którą nagle zapalono w monotonnym i mętnym krajobrazie21.
Co ciekawe, we Francji pojawił się podobno termin „zulawskizm”, używany, gdy czegoś robi się za dużo. Żuławski porównał kino do kawy, która powinna wyprzedzać smak chwili.
Wymyślił sobie, że z premedytacją będzie wszystkich dener-

>> 21 P. Kletowski, P. Marecki, op. cit., s. 108–109.
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wował, pobudzał i popędzał, by wytworzyć nadekspresję, która sprawdzi się dopiero po latach. Reżyser podkreśla, że spora część zarzutów, które padały pod adresem jego filmów, nie
miałaby racji bytu, gdyby ludzie byli świadomi tego, co powiedział powyżej22.
O twórczości i życiu rozmawiali z Żuławskim w wywiadachrzekach Sergio Naitza (Opętanie. Ekstremalne kino i pisarstwo
Andrzeja Żuławskiego), Piotr Kletowski i Piotr Marecki (Żuławski. Przewodnik Krytyki Politycznej) oraz Renata Kim (Żuławski.
Ostatnie słowo). O ile pierwszy polski wywiad-rzeka był szeroko
komentowany w mediach, o tyle ten drugi, przeprowadzony
przez Renatę Kim, właściwie przeszedł bez echa, poza brukowcami, podniecającymi się sposobem, w jaki Żuławski oczernił
w nim Beatę Tyszkiewicz.
Oczywiście nie jest tak, że w Polsce pisze się o Żuławskim
tylko w kontekście obyczajowych afer. Janusz Wróblewski powiada w „Polityce”: „Cokolwiek by sądzić o drodze artystycznej i ekstremalnych wyborach Żuławskiego, trudno nie mieć
do niego szacunku. Choćby za zaangażowanie, odwagę myślenia i mówienia rzeczy niepopularnych, choć prawdziwych. Za
inspirujący skandal w sztuce, przywracający jej świeżość. I za
ryzyko, które przypłaca anatemą. Za to wszystko możemy mu
wybaczyć skandale, choć może nie wszystkie23”.
A skandali z jego udziałem nie brakowało także we Francji.
Pewnego dnia francuski producent przyniósł mu książeczkę,
do której ekranizacji kupił prawa i miał miesiąc na to, żeby
ktoś mu napisał scenariusz na jej podstawie, inaczej straci
do niej nabyte właśnie prawa. Żuławski się zgodził, bo miał
duży szacunek dla producenta, który pomógł mu swego czasu nakręcić Narwaną miłość. Przeczytał więc ową książeczkę.
Nie przypadł mu do gustu styl, w jaki ją napisała delikatna
pani Raphaele Billetdoux, która zresztą po obejrzeniu filmu
(Moje noce są piękniejsze niż wasze dni) napisała na łamach
„Le Monde”: „Żuławski nasikał na moje ciasteczko”24. To kolej-

ny dowód potwierdzający jego pozycję outsidera. Piotr Kletowski porównał go do Chopina, uważając ich obu za niemogących się odnaleźć we Francji kosmitów, czyli obcych,
którzy zgrzytają w trybach tego kraju. W opinii Kletowskiego filmowa Francja szanowała Żuławskiego, ubóstwiała też
niektóre jego filmy, ale jednocześnie chciano się go pozbyć,
uważając za enfant terrible25. Nie brakuje jednak na świecie
ekscentryków i entuzjastów ekstremalnego kina, których nie
przestaje on fascynować. Reżyser z dumą wyznał kiedyś, jak
był pozytywnie zaskoczony, kiedy po przylocie do Tokio dowiedział się, że na miejscowym wydziale filmowym powstają
trzy doktoraty poświęcone jego filmom.
W jednym z wywiadów młody i utalentowany kanadyjski reżyser-samouk Xavier Dolan powiedział o swoim debiutanckim filmie Zabiłem swoją matkę, że chciał wyreżyserować ciepły i jasny film, który traktuje o sprawach dramatycznych. Że
w przeciwieństwie do Opętania Żuławskiego nikt się nie okalecza, nie rzuca o ścianę i nie krzyczy. Jak określić taki komentarz? Antyinspiracją? Przestrogą? A może wyznaniem, że
Kanadyjczyk filmy Polaka zna, ale sam po prostu obrał inną artystyczną drogę?26
Nad Żuławskim unosi się aura tajemniczości, która wielu nie
przestaje fascynować. O jego pracy z aktorami krążą legendy,
w których często nazywa się go szarlatanem, który manipuluje
aktorkami i stosuje wobec nich dziwne metody wudu. Sam Żuławski nie chce zdradzać swoich metod, czym dodatkowo podsyca atmosferę obcowania z czymś tajemniczym i nie do końca legalnym. Jakie metody stosuje? Daniel Bird w rozmowie ze
mną zapytał retorycznie: „Czy widziałeś końcówkę filmu Andriej
Rublow, a konkretnie scenę z dzieckiem budującym dzwon?
Oto cały sekret”. W scenie widać chłopca pracującego wytrwale, z poświęceniem i całym sobą, wkładającego w to ogromny
wysiłek fizyczny. To chyba najlepsze podsumowanie artystycznej pracy Żuławskiego.

>> 22 Ibidem, s. 173.
>> 23 J. Wróblewski,

>> 25 Ibidem, s. 385.
>> 26 Zob. P. Felis, Matkobójca Dolan, http://wyborcza.pl/1,75480,8942150,Mat-

http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne
/1504232,2,zulawski-andrzej.read#ixzz1J28V2OjA (dostęp: 5.06.2011).
>> 24 P. Kletowski, P. Marecki, op. cit., s. 345.
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Postfrankowska klaustrofobia
– rola przestrzeni w filmie Czym sobie na to zasłużyłam? Pedro Almodóvara
Marta Kaprzyk

Czym sobie na to zasłużyłam? (1984) to piąty pełnometrażowy
film Pedro Almodóvara, znacząco różny od swoich poprzedników, tworzonych w duchu madryckiej movidy. Ten obraz jest
wynikiem zmieszania kodów gatunkowych melodramatu,
czarnej komedii, tragedii oraz filmu obyczajowego z elementami groteski, absurdu i surrealizmu, w którym swoje miejsce
znalazły także pastisz konwencji horroru, parodia reklam telewizyjnych i wyraźne nawiązanie do neorealizmu włoskiego
(który miał również swoją odmianę hiszpańską). John Hopewell przypomina, iż w latach pięćdziesiątych oraz sześćdziesiątych również w przypadku kina hiszpańskiego można mówić
o etapie neorealizmu, który w przeciwieństwie do włoskiego
był nieco mniej sentymentalny, a zarazem bardziej okrutny
i zabawny jednocześnie1.
Główną bohaterką filmu Almodóvara jest Gloria (grana
przez jedną z ulubionych aktorek reżysera, Carmen Maurę), gospodyni domowa, żona i matka dwóch synów, mieszkająca ze
swoją najbliższą rodziną i teściową w niewielkim mieszkaniu
blokowiska na przedmieściach Madrytu. To kobieta udręczona codziennością: jej monotonią oraz problemami finansowymi i rodzinnymi. Mąż Antonio jest taksówkarzem nieustannie
wspominającym czas, gdy był szoferem i kochankiem niemieckiej gwiazdy piosenki, Ingrid Müller. Teściowa marzy o powrocie na wieś, starszy syn handluje narkotykami, natomiast
młodszy oddaje się ojcu swojego kolegi, twierdząc, że jest „panem swojego ciała”, a w pewnym momencie wyprowadza się
z domu do dentysty o pedofilskich skłonnościach, za opłacenie
lekcji malarstwa i innych zachcianek. Skrajnie zmęczona Gloria
zaniedbuje się, zaczyna zażywać amfetaminę i narkotyzować
się substancjami halucynogennymi z detergentów, a w przypływie furii wywołanej przez totalitarnie nastawionego do rodziny męża zabija go kością przeznaczoną na zupę. Udaje jej
się uniknąć kary, a w finale filmu jej starszy syn wraz z babcią

>>

K. Citko, Filmowy świat Pedra Almodóvara. Uniwersum emocji, Białystok
2007, s. 222.
1

przeprowadzają się na wieś. Gloria, będąca na skraju wyczerpania, planuje popełnić samobójstwo, od którego odwodzi ją
przybycie do domu młodszego syna, powracającego, by zająć
w nim, puste od śmierci męża i wyjazdu starszego syna, miejsce mężczyzny. Wątki poboczne, jak zwykle u Almodóvara, łączą się i przeplatają ze sobą. Największym oparciem dla Glorii jest jej sąsiadka Cristal, prostytutka o złotym sercu. Wątek
surrealistyczny wprowadzają Juani, mieszkająca w sąsiedztwie
matka nienawidząca swojej córki, i mała Vanessa, mająca zdolności telekinetyczne. Miejsca pracy Glorii połączą ją z policjantem-impotentem, małżeństwem pisarzy ogarniętych permanentnym kryzysem twórczym i finansowym oraz ich krewnym,
alkoholizującym się psychiatrą.
Grażyna Stachówna w książce Niedole miłowania. Ideologia
i perswazja w melodramatach filmowych wyodrębnia gatunek,
który nazywa melodramatem macierzyńskim. Według badaczki, klasyczne melodramaty o matce-mężatce „przynosiły niezmienną niemal ideologię i zawsze te same przesłania mające
swe źródło w biblijnym micie o upadku i ukaraniu Ewy”2. Według autorki, zazwyczaj to filmowe matki są winnymi zaistniałej sytuacji, przeżywają kryzys osobowości jako żony i rodzicielki i opuszczają rodzinę, za co spotyka je odpowiednia kara.
W finale klasycznego melodramatu macierzyńskiego matce
udaje się odkupić grzechy, jednak nierzadko czeka ją śmierć3.
Przytoczona przeze mnie teoria świadczy jednak o gatunkowej
dekonstrukcji, jakiej dokonał Pedro Almodóvar. Gloria, przez
większą część filmu będąca ofiarą klasycznego hiszpańskiego
modelu rodziny patriarchalnej, ostatecznie zabija męża-tyrana
i odzyskuje nadzieję na spokój.
„Realizuję swoje filmy tak, jakby Franco nigdy nie było” – powiedział Pedro Almodóvar w rozmowie z Peterem Besasem,
autorem książki Behind the Spanish Lens: Spanish Cinema un-

>>

2
G. Stachówna, Niedole miłowania. Ideologia i perswazja w melodramatach filmowych, Kraków 2001, s. 269.
>> 3 Ibidem, s. 269–279.

KULTURA – FILOZOFIA – Społeczeństwo < ZNACZENIA < 133

der Fascism and Democracy4. Rzeczywiście, w swoich filmach Almodóvar nie odwołuje się bezpośrednio do epoki frankistowskiej w Hiszpanii (większość obrazów hiszpańskiego reżysera
rozgrywa się w epoce postfrankowskiej, wyjątkiem może być
Drżące ciało, którego protagonista przychodzi na świat w 1970
roku, czy Złe wychowanie: tu dzieciństwo głównych bohaterów
przypada na lata sześćdziesiąte), jednak bohaterowie często
umieszczani są w rzeczywistości będącej wynikiem tej epoki.
W książce Słoneczne kino Pedra Almodóvara Ewa Mazierska pisze: „Frankistowska przeszłość wywiera [...] wpływ na sytuację
bohaterów Almodóvara żyjących w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych, zwłaszcza kobiet ze środowisk robotniczych. Są one z reguły niepiśmienne (rzecz nie do pomyślenia
w rozgrywających się w czasach współczesnych filmach angielskich, francuskich czy niemieckich) i co jest tego konsekwencją, jeśli nie są zamężne, zajmują się prostytucją, a jeśli mają
mężów – pracują jako gospodynie domowe, dorabiając sprzątaniem do ich niewysokich pensji [...] Almodóvar nigdy nie wyjaśnia, na czym polega związek między pożałowania godną sytuacją jego bohaterek a rządami Francisco Franco, jednak dla
widzów obeznanych z historią Hiszpanii ta relacja jest oczywista”5. Promowany przez dyktatora model kobiety poddanej mężczyźnie, realizującej się wyłącznie przez służbę rodzinie (w który idealnie wpisuje się bohaterka Czym sobie na to
zasłużyłam?), brak wsparcia dla edukacji kobiet czy tak zwane
permiso marital, czyli prawo męża do absolutnej kontroli nad
sprawami żony (zniesione dopiero w 1975 roku), na wiele lat
zdeterminowały rolę kobiety w społeczeństwie hiszpańskim6.
Mazierska, interpretując wypowiedź Almodóvara, dodaje, że
dystansowanie się od Franco można rozumieć jako obojętność wobec ideologii narzucanej przez dyktatora. „Obojętność”
świadczy bowiem (w odróżnieniu od „odrzucenia”, które implikuje negację i świadomość istnienia danego zjawiska) o uwolnieniu się od ideologii frankistowskiej i traktowaniu dyktatury tak, jakby nigdy nie miała miejsca7. Problematyka wpływu
ideologii frankistowskich na społeczeństwo hiszpańskie jest
w przypadku Czym sobie na to zasłużyłam? szczególnie istotna.

>>
>>
>>
>>

134

4
5
6
7

E. Mazierska, Słoneczne kino Pedra Almodóvara, Gdańsk 2007, s. 81.
Ibidem, s. 81–82.
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Pomaga bowiem lepiej zrozumieć główną bohaterkę, Glorię:
jej postępowanie, sytuację rodzinną oraz postawę w stosunku
do męża i synów.
Ewa Mazierska pisze, iż: „Między sytuacją włoskiej klasy robotniczej po drugiej wojnie światowej i hiszpańskiego
proletariatu po okresie rządów Franco można dostrzec niebłahą analogię”, ponieważ rządy totalitarne wpłynęły negatywnie na życie zarówno włoskich, jak hiszpańskich robotników i nigdy nie dostali oni żadnego wynagrodzenia za swoje
cierpienie. Przeciwnie, poprawa ich sytuacji była wolniejsza
niż awans innych grup społecznych8. Dlatego też w filmie
można zaobserwować wpływy zaangażowanego społecznie włoskiego neorealizmu i cechy charakterystyczne jego
odmiany hiszpańskiej, szczególnie w scenie, w której Gloria,
nie mogąc zapewnić młodszemu synowi zaspokojenia jego
potrzeb, godzi się na jego zamieszkanie z dentystą o pedofilskich skłonnościach. „To jednak, co przez włoskich neorealistów zostałoby przedstawione jako największa tragedia,
wynikająca z ubóstwa i społecznej nierówności [...] u Almodóvara ma mniej jednoznaczny wydźwięk”9. Gloria oddaje
syna bogatemu lubieżnikowi, by pomóc jemu i swojej rodzinie, ale także, by zaspokoić własną próżność – kupuje sobie
lokówkę. Odejście Miguela nie zostaje właściwie zauważone
przez domowników, zajętych swoimi sprawami, a sam chłopak nie robi wrażenia ofiary, tylko z kompetencją prawdziwego biznesmena negocjuje warunki zamieszkania z dentystą.
Ponadto, gdy ostatecznie powraca do matki, nie nosi żadnych
śladów przemocy seksualnej, tylko przyznaje, że świetnie się
bawił. Przychodzi jednak do domu, by zająć w nim należne
mu miejsce głowy rodziny. Ewa Mazierska podkreśla również,
iż epizody ukazujące ciężkie życie klasy robotniczej w Czym
sobie na to zasłużyłam? tracą swój radykalny wydźwięk poprzez częste sięganie przez reżysera po efekt parodii. „Obgryzanie kości kurczaka przez babcię, której syn i synowa nie dostarczają wystarczającej ilości jedzenia, czy kupowanie przez
ojca wody od własnej matki, gdyż w domu zabrakło piwa –
ilekroć Almodóvar pokazuje, że rodziny nie stać na zaspokojenie najbardziej elementarnych potrzeb, zarazem sugeruje,
że powodem tego jest niekoniecznie niski dochód, ale mar-
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Ibidem, s. 86.
Ibidem, s. 86–87.

notrawienie pieniędzy na niezdrowe rozrywki: narkotyki (Gloria raczy się amfetaminą), alkohol (którego wielbicielem jest
ojciec) czy magdalenki i woda Vichy (bez których nie może
obyć się babcia). Taka sugestia mieści się doskonale w prawicowej teorii, zgodnie z którą klasa robotnicza w zachodnich
społeczeństwach jest biedna nie dlatego, że mało zarabia, ale
dlatego, że żyje rozrzutnie i lekkomyślnie”10.
Przestrzeń prezentowaną w tym filmie chcę opisać według
kolejno pojawiających się miejsc. To główna bohaterka, Gloria,
jest w samym centrum wszystkich wydarzeń, co więcej, niewiele jest przestrzeni w filmie, w których Gloria nie pojawiłaby
się ani razu. Zacznę od przestrzeni najbardziej ogólnej, przechodząc do miejsc bardziej szczegółowych, umiejscawiając
w nich kolejnych bohaterów.
Madryt
Przez wielu badaczy twórczości Pedro Almodóvara Madryt
uznawany jest za równoprawnego bohatera większości filmów
hiszpańskiego reżysera. Weronika Bryl-Roman, autorka książki Madrycka movida jako ruch kulturowy, wspomina o Madrycie z czasów movidy z jej artystami, „zepsutą młodzieżą”, narkomanią i frywolnością (jak w Pepi, Luci, Bom i inne dziewczyny
z naszej dzielnicy czy Labiryncie namiętności), mieście katolickiej obłudy i konserwatyzmu, synonimie skostniałej tradycji
(jak w Matadorze), miejscu nieznośnych upałów, a zarazem fascynującym swoich mieszkańców i przybyszów (jak w Prawie
pożądania) lub stolicy klaustrofobicznych, krymino- i stresogennych, ponurych blokowisk, jak w przypadku Czym sobie na
to zasłużyłam?11.
Również Ewa Mazierska zwraca uwagę na różnorodność
portretów Madrytu, jaką w swojej twórczości prezentuje Pedro
Almodóvar: „Po pierwsze, jest to miasto niesłychanie heterogeniczne i to na wielu poziomach: ekonomicznym, kulturowym,
klimatycznym, a nawet ontologicznym. Na pierwszym z tych
poziomów dolny kraniec Madrytu jest wyznaczony przez robotnicze osiedle, na którym mieszka rodzina Glorii z Czym sobie na to zasłużyłam?, górny – elegancki apartament, zajmowany przez Pepę z Kobiet na skraju załamania nerwowego, na
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innym poziomie skrajności stanowią homoseksualne ekscesy
bohaterów Pepi, Luci, Bom i przywieziony ze wsi konserwatyzm
obyczajowy babci z Kwiatu mego sekretu, na jeszcze innym
– upalny Madryt z Prawa pożądania i madrycki chłód z Czym
sobie na to zasłużyłam? U Almodóvara można również odnaleźć Madryt realistyczny – w Labiryncie namiętności i sztuczny
– w Kobietach na skraju załamania nerwowego”12. Mazierska potwierdza tym samym opinię, że różne oblicza Madrytu koegzystują, a czasami zlewają się w jedno, tworząc modelową przestrzeń postmodernistyczną13.
Madryt Almodóvara należy podzielić również na wnętrza
i plenery. W Pepi, Luci, Bom i inne dziewczyny z naszej dzielnicy ekscesy bohaterów odbywały się głównie w mieszkaniach
(w tym wypadku dominującym planem zdjęć była Casa Costus
w dzielnicy Malasaña, czyli mieszkanie tandemu artystycznego Costus, który tworzyli Enrique Naya i Juan Carrero. W filmie
można zobaczyć parę malarzy, ich suczkę Lalę i ogromne płótna z serii La marina te llama14) czy dobrze ukrytych przestrzeniach miejskich znanych tylko bohemie, którą w wypadku
debiutu fabularnego Almodóvara tworzyli autentyczni przedstawiciele ruchu kulturowego, jakim była madrycka movida.
Film jest więc niejako dokumentem portretującym po pierwsze: kulturalną awangardę, a po drugie: moment przemiany
Madrytu ze stolicy państwa w miasto, które zachłysnęło się
zwróconą mu wolnością. W Labiryncie namiętności mamy do
czynienia z sytuacją zupełnie odwrotną: wydarzenia rozgrywają się w ogromnej mierze w przestrzeni publicznej: na ulicach,
w kawiarniach czy na lotnisku. Wnętrza, które się pojawiają,
służą głównie do określenia charakterów postaci, a sam Almodóvar, co podkreśla Ewa Mazierska, nie tylko rejestruje, ale
wręcz celebruje zmiany zachodzące po śmierci generała Franco15. Trzeci film Almodóvara, Pośród ciemności, ponownie toczy
się głównie we wnętrzach, a głównym z nich jest klasztor zamieszkiwany przez ekscentryczne zakonnice, nie można więc
na podstawie tego obrazu wnioskować o charakterze Madrytu. „Czym sobie na to wszystko zasłużyłam? przynosi zupełnie
inny obraz stolicy Hiszpanii, niż ten z jego pierwszych trzech
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filmów: Nie bohemy ani nuworyszów, ale klasy robotniczej, nie
wielkomiejski, ale przedmiejski”16.
Gloria i jej rodzina mieszkają w wieżowcu z wielkiej płyty,
stojącym w pobliżu wielu bliźniaczo podobnych budynków. Ta
sceneria, co podkreśla Pedro Almodóvar, została wybrana nieprzypadkowo: „Dzielnica, w której robiliśmy zdjęcia, jest jedną
z wielkich inwestycji budowlanych okresu rozkwitu frankizmu,
uwidacznia poglądy władzy na temat komfortu dla proletariatu. Są to miejsca zupełnie nie nadające się do życia, nazywa się je ulami”17. Blokowisko Glorii ma w sobie jednak coś, co
Ewa Mazierska nazywa „wiejską bezpośredniością”18: wszyscy
mieszkańcy się znają, a na tablicy przed blokiem, oprócz nazwisk mieszkańców, widnieją także ich zdjęcia. Autorka książki Słoneczne kino Pedra Almodóvara zwraca również uwagę na
to, iż pomimo że osiedle ukazane przez Almodóvara jest uosobieniem wielkiego, nowoczesnego, zuniformizowanego miasta, znajduje się również zadziwiająco blisko natury: wśród kilku niepozornych drzew stanowiących namiastkę miejskiego
parku teściowa Glorii i jej wnuk znajdują jaszczurkę (której dają
wymowne imię – Dinero, czyli Pieniądze, ponieważ jest zielona niczym dolary. Poza tym dinero to jedno z ulubionych słów
babci)19.
Podobnie jak w wielu innych filmach Pedro Almodóvara, także w Czym sobie na to zasłużyłam? pojawia się kontekst
metafilmowy czy raczej: metamedialny. Zazwyczaj reżyser
umieszcza w scenariuszu sceny oglądania filmu lub programu
telewizyjnego, jak w filmach Złe wychowanie oraz Drżące ciało,
lub sceny pracy nad filmem bądź programem (wielu bohaterów w kinie Almodóvara jest zawodowo związana z mediami),
jak w Kobietach na skraju załamania nerwowego, Wysokich obcasach, Kice, a także w Czym sobie na to zasłużyłam? Tutaj jednak, w odróżnieniu od innych filmów, epizod ukazujący realizację filmu jest niezwiązany z żadnym wątkiem, tworzy jedynie
tło dla sceny, w której po raz pierwszy pojawia się główna bohaterka. Ewa Mazierska komentuje tę scenę w następujący
sposób: „Film w filmie jest zatem właściwie filmem zewnętrznym wobec tego, który oglądamy. Na ogół zadaniem takiego

>>
>>

16
17

Ibidem, s. 211.
F. Strauss, Almodóvar. Rozmowy, przeł. O. Hedemann, Izabelin 2003, s.

69.

>>
>>

136

18
19

E. Mazierska, op. cit., s. 212.
Ibidem.

rozwiązania filmowego jest ujawnienie sztucznego charakteru
rzeczywistości ekranowej, ale w Czym sobie na to zasłużyłam?
jego obecność jest tak dyskretna, że praktycznie nie niszczy
iluzji «prawdziwej» rzeczywistości, kreowanej wokół Glorii i jej
rodziny, może nawet ujść uwagi widza”20.
Ewa Mazierska zauważa również, że Madryt w kinie Pedro
Almodóvara ewoluuje, bohaterowie się zmieniają, a Czym sobie na to zasłużyłam? jest niejako pewną granicą, która wyznacza te transformacje: „O ile miasto z pierwszych filmów Almodóvara to Madryt movidy, Madryt z Czym sobie a to zasłużyłam?
to proletariackie metropolis, o tyle scenerię następnych filmów
tego reżysera można określić jako Madryt burżuazyjny i konsumpcjonistyczny”. Badaczka podkreśla, że bohaterowie kolejnych filmów, takich jak Prawo pożądania, Kwiat mojego sekretu
czy Drżące ciało (pomimo pociągu do kiczu lub obyczajowych
ekscesów), najbardziej cenią sobie uczuciową stabilność i dostatek21.
Mieszkanie Glorii
Gloria i jej rodzina mieszkają w niewielkim i bardzo zagraconym mieszkaniu. W malutkiej kuchni wytapetowanej pstrokatą, wyblakłą już tapetą musiały zmieścić się kuchenka, piekarnik, pralka i lodówka. W rozmowie z Pedro Almodóvarem
Frédéric Strauss zauważa: „Kiedy Carmen Maura w swoim
mieszkaniu korzysta z piekarnika, lodówki albo pralki, filmuje ją pan uparcie od wewnątrz tych urządzeń, jak w reklamie,
co nagle daje efekt dystansu, zarazem komicznego, jak i niepokojącego”22. Reżyser przyznaje mu rację, mówiąc: „Bohaterka
Czym sobie na to zasłużyłam? [...] jest tak bardzo osamotniona,
opuszczona przez wszystkich, że jedynymi jej powiernikami są
urządzenia gospodarstwa domowego. To jedyni świadkowie
jej żalu, samotności, rozterek, a także jedyni świadkowie morderstwa, które popełnia”23. Almodóvar uważa również, że taki
sposób ukazania bohaterki sugeruje, iż jest ona głównym celem ówczesnej reklamy24.
Kuchnia jest nie tylko miejscem, w którym Gloria wykonuje
prace domowe: jako kobieta przeznaczona do usługiwania mę-
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żowi i dbania o dom bez względu na własne potrzeby, paradoksalnie, traktuje kuchnię jako miejsce swojej prywatności: to tutaj się narkotyzuje. W kuchni również dojdzie do tragedii: gdy
Antonio dostanie wiadomość od swojej dawnej kochanki, niemieckiej śpiewaczki Ingrid Müller, o jej przyjeździe do Madrytu, będzie chciał odebrać ją z lotniska. Kategorycznie zażąda od
swojej żony, by ta wyprasowała mu koszulę. Gdy Gloria, wściekła i zazdrosna, odmówi, Antonio uderzy ją w twarz, wywołując awanturę, w wyniku której Gloria weźmie leżącą w pobliżu
kość, na której miała zamiar ugotować zupę, i z całej siły wymierzy nią cios w głowę Antonia. Mężczyzna osunie się, a uderzenie
potylicą w kant stołu spowoduje śmierć na miejscu.
Poza kuchnią ważnym miejscem w mieszkaniu Glorii jest
również salon. To tutaj stoi telewizor, który domownicy oglądają, siedząc na kanapie okrytej pasiastą narzutą. Na drewnianej,
lakierowanej ławie stoi porcelanowy wazon w kształcie buta
z wysoką, wywiniętą cholewką, a w nim: bukiet sztucznych
kwiatów. Na wzorzyście wytapetowanych ścianach, w grubych ramach, wiszą dwa obrazy będące wyjątkowo tandetnym
przykładem malarstwa rodzajowego. „Rodzina Glorii jest biedna i obdarzona niezbyt wyszukanym gustem, co przekłada się
na gromadzenie sprzętów i dekoracyjnych gadżetów w nadmiarze, gdyż z jej ekonomicznego punktu widzenia szkoda
byłoby cokolwiek wyrzucić”25 – pisze Katarzyna Citko i dodaje:
„Dyskurs ekonomiczny włączony przez Almodóvara w filmową fabułę eksploruje przynależność klasową rodziny Glorii [...].
Mieszkanie, w którym żyją, odzwierciedla nie tylko ich gusty,
ale także pozycję społeczną”26.
Kolejny pokój zajmują babcia, Toni i Miguel. Tutaj babcia ma
swój sejf w postaci drewnianej szafki zamykanej na klucz, w której przechowuje ciastka magdalenki i ulubioną wodę mineralną (drugą przechowalnią babci jest szafa, w której trzyma znalezione na spacerach drewniane drągi). W pokoju stoi również
piętrowe łóżko, a szafę zdobią plakaty zespołu Kiss, które stanowią mocny kontrast dla wiszącego w ramce religijnego obrazka
(prawdopodobnie wkładu babci w wystrój tego wnętrza).
Sypialnia Glorii i Antonia jest najjaśniejszym i najbardziej
przejrzystym pomieszczeniem ze wszystkich. Ściany są pokryte tapetami w niebieskie koła, a duże łóżko przykrywa błękitna
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narzuta. Znajdują się tutaj także: toaletka z lustrem (na której
Gloria trzyma pluszowego misia, prawdopodobnie pamiątkę
po dzieciństwie swoich synów), bujany fotel i mała szafka nocna z lampką. Sypialnia staje się centrum, w którym widz przekonuje się o upośledzeniu życia małżeńskiego Glorii. Mąż, żyjący nieustannie wspomnieniami o byłej kochance Ingrid Müller
i nadzieją na jej ponowne spotkanie, myśli o zaspokojeniu wyłącznie własnych potrzeb (nie tylko seksualnych, ale również
materialnych), a sypialniane zbliżenia z Glorią pogłębiają jedynie jej frustrację. Tym ciekawsze wydaje się w tym kontekście stwierdzenie Patti Bellantoni, zajmującej się symboliką
barw, jakoby kolor niebieski (czyli barwa dominująca w tym
pomieszczeniu) miał skłonność do wywoływania obojętności27.
Dla Antonia obojętni są także synowie. Z młodszym, Miguelem, nie ma zupełnie żadnego kontaktu. Starszy, Toni, jest nieco bliższy jego sercu, ponieważ tak jak ojciec jest znakomitym
kaligrafem i potrafi fałszować podpisy. Katarzyna Citko stwierdza, że: „Film Almodóvara przynosi demaskację mitu dominującej postawy ojca jako głowy rodziny oraz samej struktury
patriarchalnej rodziny jako jedynego wzorca uznanego i akceptowanego społecznie, wpisując się tym samym w rozrachunkowy nurt kina hiszpańskiego epoki postfrankowskiej”28.Telewizja
w Czym sobie na to zasłużyłam? stanowi osobną przestrzeń, ponieważ Almodóvar za jej pomocą umieszcza w filmie dwa klipy: teledysk oraz reklamę, które nie są ściśle związane z przebiegiem historii. Zostają wplecione w akcję jako obrazy, które
oglądają w telewizji domownicy, i odpowiadają tematyce całego filmu. Pierwszym z klipów jest teledysk, który Katarzyna
Citko określa mianem „hiszpańskiego, sentymentalnego kiczu
w wydaniu burżuazyjnym”29. Piosenkę La bien pagá (Dobra zapłata) wykonują z playbacku Pedro Almodóvar i Fabio McNamara30. Wnętrze, w którym rozgrywa się ten specyficzny wide-
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oklip, stanowią czerwone ściany, czerwone łóżko i tego samego koloru pluszowe draperie z falbankami, odsłaniające figurkę Wenus na postumencie. W lewym rogu pomieszczenia stoi
sporych rozmiarów palma, a na jej tle toaletka, w której lustrze
przegląda się przebrany za kobietę McNamara w blond peruce, słomkowym kapeluszu i błękitnej sukni z krynoliną. Wokół
niego chodzi Pedro Almodóvar, ubrany w kostium torreadora,
i to jego można uważać za podmiot liryczny tekstu śpiewanego
utworu. „Scena ta ukazana jest na ekranie telewizora, stając się
metaforą wystawności świata mediów, nieosiągalnej dla przeciętnej proletariackiej rodziny” – pisze Katarzyna Citko31. Jest
także druga interpretacja sceny, związana ściśle z tekstem piosenki La bien pagá. Utwór wykonywany w rzeczywistości przez
Miguela de Molinę stanowi w filmie jednocześnie podkład muzyczny do aktu seksualnego pomiędzy Glorią i Antoniem. Katarzyna Citko przywołuje komentarz do tej sceny autorstwa Alejandro Yarzy: „Słowa tej piosenki ewidentnie odnoszą się do
mężczyzny, który kupił pocałunki swojego kochanka za dobrą
cenę. Owo nakładanie się piosenki na scenę łóżkową, które zostaje nagle przerwane przez przedwczesną ejakulację męża,
wytwarza efekt ironiczny, podkreślając pełną desperacji sytuację Glorii oraz «impotencję» jej męża zarówno w dziedzinie
seksualnego jej zaspokojenia, jak i ekonomicznej”32.
Drugim klipem jest reklama (a właściwie: parodia reklamy)
kawy. Zabieg z umieszczeniem parodii filmów reklamowych
jest bardzo charakterystyczny dla twórczości Pedro Almodóvara. Reżyser argumentuje to w następujący sposób: „Mój stosunek do reklamy jest bardzo ambiwalentny; reklama jest rozrywką i podoba mi się w takim samym stopniu, w jakim mnie
terroryzuje, a więc bardzo”33. Spot prezentuje historię pewnego małżeństwa, które świętowało pierwszą rocznicę ślubu. Wykorzystane środki stylistyczne wręcz wyolbrzymiają konwencję
reklamy: romantyczna muzyka, kadry prezentujące w zwolnionym tempie atrybuty kobiecości, takie jak czółenka i akcesoria
na toaletce, czy zbliżenie na granulki sypiącej się kawy. Pokazana z profilu żona opowiada o tym, co się wydarzyło. Po upojnej
nocy ona nie mogła się podnieść, on (jak przypuszcza kobieta,
opowiadań hiszpańskiego reżysera (notatka na podstawie: W. Bryl-Roman,
Madrycka movida jako ruch kulturowy, Poznań 2008, s. 189).
>> 31 K. Citko, op. cit., s. 228.
>> 32 Ibidem, s. 230.
>> 33 F. Strauss, op. cit., s. 62.
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napędzany miłością) wstał, by przygotować jej kawę. Jednak
odwrócenie tradycyjnych ról społecznych (tutaj to mężczyzna
dogadza kobiecie) okazuje się dramatyczne w skutkach: mąż,
niosąc żonie tacę ze śniadaniem, potyka się o jej buty i wylewa kawę prosto na swoją małżonkę. W ostatniej scenie reklamy kobieta obraca się en face i widz może zobaczyć, że połowa
twarzy jest poparzona. Reklamie towarzyszy komentarz w stylu makabreski: „Nigdy nie zapomnę tej filiżanki kawy” – fraza
w języku hiszpańskim jest o tyle zabawniejsza, iż się rymuje
i brzmi: „Nunca olvidaré esa taza de café”.
Klub sportowy
Do pensji męża Gloria dorabia sprzątaniem między innymi
w klubie sportowym, w którym trenuje się kendo. Wielka sala
z drewnianymi ścianami i podłogami jest nie tylko miejscem
pracy Glorii. Gdy wszyscy kończą swoje ćwiczenia, Gloria również bierze w dłonie kij do kendo i na sali wyładowuje swoją
energię. Znamienne, że pionowy ruch, który wykonują zawodnicy kendo, jest identyczny z tym, którym za pomocą kości do
ugotowania zupy Gloria zabiła swojego męża.
W tym samym klubie w jednej z pierwszych scen filmu kobietę zaczepia ćwiczący tam policjant, chcący odbyć z Glorią
stosunek w kabinie prysznicowej. Przyzywa kobietę władczym
ruchem ręki, sytuacja rozwija się jednak wbrew oczekiwaniom
widza. W tej scenie Almodóvar z jednej strony dokonuje dekonstrukcji mitu policjanta będącego zazwyczaj uosobieniem
męskości i siły, a z drugiej podkreśla beznadzieję sytuacji Glorii,
gdy okazuje się, że jej ideał mężczyzny jest impotentem.
Kino
Transkontekstualizm to jedna z dominujących cech kina Pedro
Almodóvara. Reżyser często wykorzystuje całe fragmenty filmu, by rozszerzyć kontekst swojej opowieści. Postaci z filmów
Hiszpana chętnie więc oglądają telewizję i z upodobaniem
chodzą do kina. Największymi (i właściwie jedynymi) kinomanami w rodzinie Glorii są babcia i Toni. Na wspólnym seansie
w kinie oglądają Wiosenną bujność traw (Splendor in the Grass,
1961) Elii Kazana. Film ukazuje trudne dojrzewanie Buda Stampera, młodego syna bogatego właściciela pól naftowych. Ojciec naciska, by syn skończył Yale. Jest pewien, że to zapewni
mu świetlaną przyszłość. Bud jednak wolałby skończyć tech-

nikum rolnicze, nawet będąc już na wymarzonych przez ojca
studiach myśli o swoich młodzieńczych planach. Kryzys ekonomiczny powoduje załamanie się sytuacji finansowej rodziny Stamperów. Zrozpaczony ojciec popełnia samobójstwo,
a Bud wraca w rodzinne strony i osiedla się na ranczu. Nastoletni Toni identyfikuje się z młodym Stamperem: są w podobnym
wieku, Toniemu imponuje postawa protagonisty filmu Kazana. Również babcia może czuć pewną więź z Budem: ona również nieustannie myśli o powrocie na wieś (mówi na przykład,
że w Madrycie jest zimno, co może oznaczać nie tylko wrażenie wywołane pogodą, ale także jej uczucia. Czuje się samotna,
jedynym jej oparciem jest starszy wnuk, a najbardziej ożywia
się dopiero wtedy, gdy czekając na autobus mający ją zawieźć
na wieś, spotyka swoją znajomą z rodzinnych stron). Ewa Mazierska, omawiając scenę wspólnego seansu w Czym sobie na
to zasłużyłam?, pisze, że: „Doświadczenie oglądania filmu w kinie również bywa doświadczeniem zbliżającym ludzi do siebie i uwznioślającym czy oczyszczającym [...] Toni po obejrzeniu Wiosennej bujności traw decyduje się powrócić z babcią na
wieś”34.
Mieszkanie Cristal
Cristal jest sąsiadką Glorii, prostytutką, która marzy o wyjeździe
do Las Vegas. Jej mieszkanie stanowi najmocniejszy kontrast
dla mieszkania zajmowanego przez rodzinę Glorii, co więcej,
sama Cristal jest skrajnym przeciwieństwem głównej bohaterki. Podczas gdy Gloria nosi znoszone sukienki lub roboczy fartuch, Cristal pokazuje się zawsze w skąpych, fikuśnych, wielobarwnych strojach, w których usługuje swoim klientom. Nawet
skłonności do narkotyków mają u kobiet zupełnie odmienne
źródła: Gloria narkotyzuje się, aby łatwiej móc znieść wyczerpującą rzeczywistość, a Cristal zażywa heroinę, by móc utrzymać szczupłą figurę.
Mieszkanie sąsiadki odzwierciedla jej charakter i styl wykonywanej pracy. Cristal ma w swoim mieszkaniu wnękę z wanną, którą zdobią sztuczne czerwone kwiaty i złociste zasłony.
Sypialnia o ciemnoróżowych ścianach udekorowana jest paprociami, a błękitny neon w kształcie serca lśni w samym centrum ściany. Z drugiej strony powieszono lustro ozdobione
sznurami pereł oraz dziwaczną półokrągłą konstrukcję ze zło-
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E. Mazierska, op. cit., s. 261.

tych prętów, na której umieszczono głowy manekinów w perukach oraz kilka lalek Barbie. Błękitna kuchnia oddzielona jest
od reszty mieszkania ścianką działową z blatem, który imituje
stół barowy: Cristal umieściła nad nim podwieszane do góry
nogami szklane kieliszki. Kolejna ściana ozdobiona jest błyszczącą folią, a tuż przy niej stoi lampa w kształcie Maura. Obrazki
i makatki na ścianach, porcelanowe lalki, wysokie hokery z siedzeniami obitymi czarno-białą tkaniną potęgują efekt przepychu, jak również świadczą o niezbyt wysmakowanym guście
właścicielki mieszkania. Katarzyna Citko pisze iż: „Mieszkanie
Cristal, podobnie zresztą jak noszone przez nią stroje, ewidentnie ewokuje skojarzenia z popowym światem lalki Barbie,
a zarazem z hiszpańskim kiczem o wydźwięku erotycznym”35.
Amerykańskimi akcentami są w tym wypadku neon w kształcie serca, barek z kieliszkami, lalki czy przybrane w peruki głowy manekinów. Hiszpański sentymentalizm według badaczki
konotują drapowania firanek, sztuczne kwiaty, haftowane poduszki i lampa w kształcie Maura36.
Zgodnie z rozważaniami Susan Sontag, mieszkanie Cristal może być również uznane za modelowy przykład kampu. Według badaczki „istotą kampu jest umiłowanie tego, co
nienaturalne: sztuczności i przesady. Kamp jest egzotyczny:
jest jakby prywatnym kodem, znamieniem tożsamości nawet
niewielkich miejskich środowisk”37. Poza tym, według Sontag, „kamp jest rodzajem estetyzmu. Jest sposobem widzenia świata jako zjawiska estetycznego. Ten sposób – sposób
kampu – nie widzi świata w kategoriach piękna, lecz w kategoriach sztuczności, stylizacji”38. Takie rozumienie estetyki tłumaczy wiele wnętrz, w jakich umieszczani są bohaterowie Almodóvara. Odpowiada mu więc nie tylko mieszkanie Cristal,
ale także mieszkanie tytułowej bohaterki filmu Kika czy pokój Yolandy, który został jej przydzielony w klasztorze w filmie Pośród ciemności. Co więcej, kamp odpowiada również
niechęci Almodóvara do polityki, bo jak pisze Sontag: „wrażliwość kampowa jest niezaangażowana, odpolityczniona lub
przynajmniej apolityczna”39.
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Mieszkanie Juani
Juani jest drugą sąsiadką Glorii. Porzucona przez męża, samotnie wychowuje córkę Vanessę. Kobieta jest apodyktyczna w stosunku do córki, która mści się na matce, wykorzystując swoje zdolności telekinetyczne: gdy matka każe jej wysiąść
z windy z powodu przeciążenia, mała Vanessa powoduje zacięcie się windy pomiędzy piętrami, a gdy Juani nakazuje małej siedzieć przy pralce tak długo, aż skończy się program prania, dziewczynka zrzuca z komody wazon, jeszcze mocniej
rozwścieczając matkę. Grażyna Stachówna zauważa, iż dziewczynki u Almodóvara są zazwyczaj śliczne, inteligentne, ale
bardzo samotne, wychowywane bez ojców i niekochane czy
wręcz znienawidzone przez matki. „Córki są bowiem dla matek dowodem poświadczającym klęskę małżeństwa i opuszczenia przez męża, przykrym obowiązkiem opieki i przeszkodą w nawiązywaniu związków z innymi mężczyznami. Matki
nieustannie manifestują wobec córek niechęć, zniecierpliwienie i irytację”40 – pisze badaczka, podając za przykłady Labirynt
namiętności (tutaj córka jest niechcianym wynikiem sztucznego zapłodnienia, nazywanym przez matkę „potworem”), Pośród ciemności (nieustannie strofowana córka towarzyszy matce podczas wywiadu, którego udziela ona podając się za swoją
siostrę, bardzo popularną powieściopisarkę, która w rzeczywistości jest zakonnicą ukrywającą się pod pseudonimem) oraz
Czym sobie na to zasłużyłam? Zdolności telekinetyczne Vanessy ujawnią się również wtedy, gdy dziewczynką będzie miała
zaopiekować się Gloria. Vanessa siłą spojrzenia pomoże wtedy swojej sąsiadce wytapetować całą kuchnię. Ewa Mazierska
uważa, że surrealizm tej sceny zbliża Pedro Almodóvara do
twórczości Luisa Buñuela41.
W kontaktach z Glorią Juani często manifestuje swoją lepszą sytuację finansową. Gdy razem przechodzą obok wystawy
sklepowej i oglądają lokówkę, którą chce kupić Gloria, sąsiadka zaznacza, że jej była znacznie droższa i z tego powodu jest
na pewno znacznie lepsza. Podobnie mieszkanie Juani próbuje
sprawiać wrażenie luksusowego: złocone ramy obrazów, obramowania krzeseł czy złota półeczka pod wazon ze sztucznym
kwiatem wzmagają jedynie efekt kiczu.
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G. Stachówna, Kobiety don Pedra Almodóvara, [w:] I film stworzył kobietę,
red. G. Stachówna, Kraków 1999, s. 118.
>> 41 E. Mazierska, op. cit., s. 70.
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Bar
Jego wprowadzenie ma głównie funkcję humorystyczną. Do
baru przychodzą wspólnie babcia i Toni: chłopak ma się tu spotkać ze znajomym, od którego kupuje narkotyki. Lokal podoba im się, ponieważ znajduje się w nim automat do gier („To
jedyne, co lubię w Madrycie” – mówi babcia), a stylistyka baru
przypomina architekturę grenadyjską. „Usiądźmy w Alhambrze” – proponuje babcia wskazując na część dla klientów i dodaje, zwracając się do kolegi wnuka: „U mnie mówią «kto nie
widział Granady, nie widział niczego»”42, a po chwili pyta: „Widziałeś Granadę?” – „Nie” – odpowiada chłopak. – „Ja też nie” –
przyznaje babcia z rozbrajającą szczerością.
Mieszkanie pisarzy, mieszkanie psychoanalityka
Z małżeństwem pisarzy cierpiących na kryzys twórczy Glorię
połączy kilka losowych wydarzeń, w wyniku których pisarz zatrudni ją do sprzątania, wierząc, że pomoc domowa przyniesie
mu natchnienie (tak jak wydarzyło się to w przypadku Trumana
Capote). W mieszkaniu panuje ogromny bałagan. Na całej przestrzeni rozłożone są butelki (żona pisarza jest alkoholiczką), ale
bielone ściany i drewniane oraz wiklinowe dodatki tworzą wrażenie estetycznej ascezy, natomiast o humanistycznych zainteresowaniach oraz wykonywanym zawodzie świadczy wielki regał pełen książek. Psychoanalityk, będący jednocześnie bratem
pisarza, jest jedną z najmniej ważnych postaci w filmie, jednak
wystrój jego mieszkania i znajdującego się tam gabinetu stanowi największy kontrast dla wnętrza dominującego, czyli mieszkania Glorii. Ściany w odcieniu jasnej, ciepłej żółci eksponują
tutaj obrazy będące przykładami sztuki nowoczesnej. W pomieszczeniach dominuje symetria (na przykład w jadalni większość miejsca zajmuje stół, a po jego obu stronach stoją proste,
gustowne lampy), która w tym wypadku świadczy o niezłym
guście i dobrej sytuacji materialnej psychoanalityka.
Pedro Almodóvar nigdy wcześniej i nigdy później nie stworzył
tak realistycznego w formie filmu ani tak tragicznej bohaterki, jak
Gloria. Katarzyna Citko zauważa, że: „W odróżnieniu od dzieł neorealistycznych, 80% zdjęć do Czym sobie na to zasłużyłam? kręconych było w studio, w sztucznych dekoracjach. Efektem tego
jest uczucie klaustrofobii i zamknięcia w mieszczańskim świecie
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To popularne przysłowie hiszpańskie w oryginale rymuje się i brzmi:
„Quien no ha visto Granada no ha visto nada”.
42

o charakterze represyjnym, ubezwłasnowolniającym jednostkę,
podporządkowującym ją machinie tradycyjnych struktur społecznych”43. Taki jednak sposób wykreowania przestrzeni dla protagonistów budzi w stosunku do nich współczucie, a pokazane
z okrutną szczerością realia społeczne i ekonomiczne przynoszą
odczucie przygnębienia, być może i smutku.
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K. Citko, op. cit., s. 222–223.

Aby przełamać ten depresyjny charakter filmu, hiszpański reżyser często sięga po efekt komizmu. Sam przyznaje, że
w efekcie film jest bardzo dwuznaczny44, i dodaje: „Poczucie
humoru jest bronią Hiszpanów przeciwko temu, co wywołuje
cierpienie, co niepokoi, przeciwko śmierci”45.
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Ibidem, s. 60.
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„Arystokrata wyobraźni”
Marta Cuber, Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, ss. 244.
Ewa Bartos

„W tytule daję sugestię, iż nie tylko nie dowierzam Blanchotowi, uważając, że rzeczywistość da się okraść i uczynić w ten
sposób wyobraźnię posiadaczką rzeczy. Wyrażam także przekonanie, że odwieczny spór między rzeczą i jej wyobrażeniem
literatura Lipskiego rozstrzygnęła na korzyść wyobraźni. Skoro
rzeczywistość, jak pisał Blanchot, to złudzenie, cóż jest bardziej
naszego niż wyobraźnia właśnie?” (s. 14), pisze Marta Cuber we
wstępie do autorskiej książki Trofea wyobraźni. O prozie Leo Lipskiego.
W rozdziale o znamiennym tytule Zamiast wstępu: prezentacja łupów Cuber okazuje się wytrawną łowczynią, która
oprócz wyobraźni Lipskiego zdobywa jeszcze jedno trofeum,
jakim – w miarę lektury – stają się jej czytelnicy, a dokładniej
ich wyobraźnia. Czytelnika uwodzą co najmniej dwa powiązane z sobą elementy: sposób prezentacji Lipskiego oraz przyjęta metodologia badawcza. Już we wstępie zakłada się sidła na
czytelnika. Metoda wydaje się niewyszukana. Autorka tworzy
porównania, przyrównuje Lipskiego do Pessoi, do de Montherlanta. W kolejnych odsłonach plejada artystów zestawianych,
porównywanych i będących dla Lipskiego ważnym elementem
tradycji literackiej, pomagającej kształtować jego wyobrażeniowość, poszerza się o następne nazwiska: Schulz, Iwaszkiewicz, Peiper, Przyboś, Mann, Céline, Roth, Musil, Proust, Alin-Fournier, Kafka i inni.
Porównanie jako metoda badań literaturoznawczych nie
jest niczym nietypowym, jednak w tym wypadku zaskakuje
i przyciąga uwagę od pierwszego zdania: „Należy żałować, że
dokonane przez Fernanda Pessoę rozróżnienia rzeczy i marzenia nie doczekało się komentarza Leo Lipskiego” (s. 7). Brak
komentarza Lipskiego nie przeszkadza badaczce w zderzeniu
dwóch perspektyw twórczych tylko na zasadzie podobieństwa
cech. Marta Cuber uruchamia tutaj własną wyobraźnię, której używa jako narzędzia interpretacyjnego. To, co nie docze-

kało się komentarza Lipskiego i najprawdopodobniej nie doczekałoby się komentarza badaczy, tu zostaje skonfrontowane.
Implikacyjny charakter interpretowanych utworów łączy się
z matematycznym sposobem przedstawienia wyników badań.
Cuber przyjmuje, że „Niespokojni, to piętrowy cytat i nieustająca rozmowa z innymi tekstami” (s. 72), a potem skrupulatnie
sprawdza, ile z wymienionych przez Lipskiego lektur przeniknęło do Niespokojnych. Nie przeszkadza jej także niewielkie
„prawdopodobieństwo, że Leo Lipski znał Vereinigungen, czyli
tom Zespolenia... Roberta Musila z 1911 roku” (s. 80), a świadomość tego, że pisarz czytał W stronę Swanna Marcela Prousta,
nie jest już dla niej zaskoczeniem. Przyznaje się, że na pytanie:
czy książki Prousta „stanowiły dla niego literackie wyzwanie” (s.
83), nie umie i nie może odpowiedzieć. Co więcej, mikroanalizy
powieści znaczących, bo czytanych przez bohaterów Niespokojnych, lub możliwe, prawdopodobne, przypuszczalne lektury
Lipskiego przewijają się przez całą książkę. Przypominają one
techniki stosowane przez nauki ścisłe, gdzie wykluczenie pewnej możliwości jest również wynikiem eksperymentu, stwierdzeniem, że droga, którą wybrał badacz, była błędna. Zastosowanie tej metody w humanistyce przynosi zaskakujące efekty;
aby nadążyć za wywodem Marty Cuber, książkę należy czytać
ze szczególnym natężeniem wyobraźni.
Miejsca niedookreślone naturalnie jakby przypadkiem wypełniają się konkretyzacjami, a czytelnik doświadcza szczególnej pracy wyobraźni, pozwalającej nie tylko dosłownie, ale
także podświadomie przeniknąć strukturę wyobrażeniową Lipskiego. Cytując Hannę Segal, interpretującą Melanie Klein, Marta Cuber zauważa, że „«rolą analityka jest osłabienie – przez interpretację – surowości superego, a tym samym umożliwianie
swobodniejszego rozwoju». Jeśli więc interpretacja jest osłabieniem władzy nadświadomości, psychoanalizowanie literatury (i dwu młodych bohaterów) okazać się może rozwiąza-
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niem jej ukrytego antagonizmu” (s. 113). Psychoanalizowanie
literatury, jakiego dokonuje autorka, wpływa także na czytelnika, który dzięki prezentowanym w Trofeach... kontekstom, wątkom oraz intertekstom otwiera swoją wyobraźnię na wyobraźnię Lipskiego. Za pomocą „osłabienia władzy nieświadomości”
Cuber nie tylko interpretuje bohatera literackiego, ale także
odbiorcę, stymulując go do pełniejszego, bo nie tylko świadomego, odbioru literatury.
Autorka sprzeciwia się czytaniu literatury przez pryzmat
estetyki, „namawiając” odbiorcę do odbycia podróży intelektualnej w głąb historii literatury, idei i filozofii, a „przeciwko czynieniu z literatury autora Waadi kwestii smaku” (s. 214).
W podsumowaniu swojej rozprawy wyznaje: „Założenie to
przewiduje, że jakość artystyczna tekstu czytanego z punktu
widzenia pracy wyobraźni jest sprawą drugorzędną pod warunkiem, że zawarte w nim implicite figury i mity otrzymały
odpowiednią wartość myślową. W przypadku utworów literackich Leo Lipskiego tak właśnie się stało. Zbudowałam Trofea wyobraźni... na ruinach poprzednich systemów ich oceniania i sądzę, że bez trudu można je z powrotem zmodernizować.
Minęłoby się to jednak z celem mojej książki” (s. 215). Rekonstrukcja, o której pisze Marta Cuber, jednak się dokonuje, i to
za sprawą autorki, która w misterny sposób, za pomocą interpretacji mitów, symboli, historii, buduje niezwykle ciekawy obraz literatury, „o której pisano, że zmieściłaby się w jednym tomie, a jest takim samym przypadkiem wielopiętrowej fikcji, jak
Księga niepokoju... Pessoi” (s. 8).
Leo Lipski w takiej interpretacji okazuje się niezwykłym „trofeum”. Już od najwcześniejszych lat, w juweniliach, zmaga się
z dwiema tendencjami: pragnieniem kontynuacji i jednocześnie zerwania związku ze stylem młodopolskim i awangardowym. Autor Piotrusia jest pisarzem, który na styku wielu ścierających się w jego twórczości poetyk, bo także ekspresjonizmu,
kubizmu, surrealizmu, wypracowuje niepowtarzalny styl. Opowieść o małym Kurcie, Noga, Śmierć oraz stanowiące „strefę zerwania” (s. 36) z wcześniejszą poetyką Egotyki prezentowane
są jako opowiadania najwcześniejsze. Autorka nie daje się jednak zwieść debiutowi i dokonuje misternej interpretacji historycznoliterackiej, zauważając elementy, które już zawsze będą
przewijać się przez twórczość pisarza: „[...] widać jednak wyraźnie skłonność młodego prozaika do zestawionej, metoni-
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micznej wypowiedzi, która chce nadążyć za nieciągłą i drażliwą
świadomością bohatera. Tej analogii Lipski będzie się odtąd już
zawsze trzymać” (s. 27).
Pierwotne motywy śmierci, rozkładu, rozwoju seksualnego, kompleks matki, koprofagia, niepokój, holocaust, elementy
dźwiękowe, motyw muchy, obstrukcji, literackości, czytania, pisania, wody, poetyka ruchu, rzeczywistości, miłości jako nerwicy oraz niezwykle precyzyjne, czerpiące z dokonań światowej
humanistyki, studium wstrętu – to elementy, na które zwraca
uwagę autorka w twórczości Lipskiego. Wielość nawiązań, intertekstów i motywów nie zaciemnia jednak obrazu pisarza,
który ukazuje się czytelnikowi jako postać niezwykle skomplikowana i ciekawa, a niedoceniana dotychczas przez badaczy.
Jako pisarz wielkiej wyobraźni, jest on spadkobiercą największych twórców literatury światowej, ale także pisarzem
obarczonym bagażem doświadczeń związanych z zagładą.
Kwestia pochodzenia żydowskiego oraz przeżytej przez pisarza traumy stanowią w książce Marty Cuber element podskórny. Niezwykle ważny przy krytycznej lekturze Piotrusia czy Niespokojnych wątek nie wysuwa się jednak na plan pierwszy.
Zabieg interpretatorki, która w natłoku obrazów lirycznych
dostrzega pracę wyobraźni, będącej odpowiedzią na zastaną
przez pisarza rzeczywistość, wydaje się strzałem w dziesiątkę.
Wpływa to na większy obiektywizm autorki, nieograniczającej analizy literatury do etykietowania jej znacznikiem: „proza
o zagładzie”.
Obraz autora, jaki prezentuje nam badaczka, nie podlega
uproszczeniom i naiwnym kwantyfikacjom. „Arystokrata sensu”
(s. 66) jest pisarzem niezwykle mocno przywiązanym do rzeczywistości. Jak pisze Marta Cuber: „wyobraźnia Lipskiego nie
triumfuje. Trudno jej wziąć górę nad materią, która nie potrafi
się upodobnić do cieczy lub ciała stałego, a najbardziej przypomniana macerowaną zbiorowość resztek” (s. 151). Resztki, fekalia, martwy świat sprzed zagłady, niezwykle plastyczne opisy
nieczystości, odchodów okazują się sposobem na pokazanie
odbiorcom skomplikowanej budowy świata, w którym oddanie bólu po stracie najbliższych może dokonać się tylko w „osobliwym językowym naddatku” (s. 12). Zagłada zatem jest elementem interpretacji, jednak nie jako coś, co narzuca się nam
przez biografię i pochodzenie pisarza, ale poprzez dokładną
i precyzyjną analizę języka.

„Antagonizm jest jedyną racją naszego istnienia – zdaje się
pisać Lipski” (s. 115), a Marta Cuber podejmuje wyzwanie, aby
ukazać, jak skomplikowany świat prezentuje się osobie, która
przeżyła śmierć najbliższych. Skandalizująca proza, przesycona obrazami fekaliów, przemocy i seksu, jest odpowiedzią na
przeżytą traumę. Połączenie mocy wyobraźni z traumatycznym doświadczeniem rzeczywistości okazuje się także formą
literackiej pracy żałoby: „uczynił z Niespokojnych prozę o świecie seksu i klozetu, możliwą tylko dzięki uznaniu «rodnej mocy
zgnilizny». Zgnilizny istniejącej jako «coś» marzenia i «nic» rzeczywistości” (s. 117). Lipski, przywracający „coś” z marzenia,
opowiadający o świecie, którego nie ma, reaguje na „nic” rzeczywistości, nie opowiadając, opowiada w najbardziej trwoż-

ny sposób doświadczania traumy. Pisanie – w interpretacji
badaczki – staje się tutaj czymś niezwykle ważnym i ekscytującym, „oczyszcza i uwalnia od nadmiaru doświadczenia wewnętrznego [...]” (s. 86), stanowi element konieczny do wypowiedzenia niewyrażalnego.
Trofea wyobraźni Marty Cuber to książka o niezwykłej podróży przez teksty pisarza. Autorka, w błyskotliwy sposób odwołując się filozofii Bachelarda, Duranda, dokonań psychoanalizy
oraz olbrzymiego zaplecza historycznoliterackiego, kreśli obraz pisarza, którego wyobraźnia jest wielowarstwowym palimpsestem. Literatura, w odczytaniu autorki Trofeów..., jest czymś
szczególnie ważnym, potrafi stworzyć „coś” z „nic”, marzenie staje się tu jedyną odpowiedzią na tragizm rzeczywistego.
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Nulla dies sine linea
Jak zostać pisarzem, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Zawady, autorzy: Urszula Glensk,
Karol Maliszewski, Andrzej Zawada, Paweł Urbaniak, Leszek Pułka, Marcin Hamkało,
Wydawnictwo Bukowy Las, Wrocław 2011.
Jarosław Petrowicz

W jakiej epoce żyjemy? Żyjemy w epoce poradników. Chyba
nie ma dziedziny, w której nie byłoby kompendiów, vademeców i przewodników. Odnoszę wrażenie, że półki z zakresu poradnictwa są najdłuższe i najbardziej obciążone. Jak być szczęśliwym? Jak pokonać stres? Jak mówić, aby dzieci nas słuchały?
Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły? Jak przekonująco mówić
i przemawiać? Jak napisać pracę magisterską? Jak dbać o ogród?
Jak przetrwać w rodzinie? Jak przetrwać bez rodziny? Jak zostać modelką? To tytuły pierwsze z brzegu. Widzę też poradniki typu: Jak udzielać porad? Jak pisać poradniki? Rzeka dobrych
rad, morze pomocnych spostrzeżeń, ocean przydatnych wskazówek. A jednak to wszystko zdaje się za mało! Jak grzyby po
deszczu powstają coraz to nowe.
Mimo to jest na polskim rynku nisza, którą wypełnia niewiele pozycji. Chodzi o poradnictwo w dziedzinie twórczego pisania, z angielska zwanego creative writing. W tej niszy znajduje
się innowacyjna książka pt. Jak zostać pisarzem. Pierwszy polski podręcznik dla autorów – zbiorowa praca napisana przez Urszulę Glensk, Marcina Hamkałę, Karola Maliszewskiego, Leszka
Pułkę, Pawła Urbaniaka i Andrzeja Zawadę.
Zastanawiam się, czy to jest w istocie podręcznik albo czy to
jest tylko podręcznik... Książkę można bowiem traktować jako
esej albo zbiór szkiców o pisaniu prozy i generalnie o literaturze. Esej napisany językiem precyzyjnym i przystępnym, zrozumiałym i bogatym, lekkim i dowcipnym. Po przeczytaniu tej
książki dalej nie wiem, jak zostać pisarzem, ale w końcu tak naprawdę nie o to chodzi. Sam podtytuł z podręcznikiem w roli
głównej to – zdaje się – chwyt marketingowy.
Pisarzem – jak myślę – nie zostaje się z dnia na dzień, w zasadzie jest to proces – więc może lepszy byłby tytuł Jak stawać
się pisarzem? albo Jak być pisarzem? Chociaż chyba w ogóle
dałbym inny tytuł, np. Czy pisanie jest happeningiem albo Nulla
dies sine linea. Bo w zasadzie, mimo że to podręcznik, poradnik

i vademecum, to jest to dla mnie przede wszystkim fascynująca gawęda o ciekawym świecie literatury.
Autorzy wychodzą z pragmatycznego założenia, że można nauczyć się dobrze pisać, że nie natchnienie, ale pracowitość przy odrobinie talentu przynoszą sukces w postaci książki. Olga Tokarczuk pisze, że „gdyby pisania można było się
nauczyć, natychmiast powstałyby fabryki literatury”. Znane są
jednak z historii literatury przypadki, gdy znani pisarze zatrudniali po kilku, kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu „pismaków”,
którzy w dużej mierze za nich wykonywali literacką robotę,
a oni sygnowali dzieło swoim nazwiskiem. Owi najemnicy być
może lepiej posługiwali się językowymi środkami wyrazu od
swych pracodawców. Sama bowiem nauka pisania jest w istocie nauką posługiwania się językiem pisanym. „Język jest tworzywem literatury i ciałem myśli” – pisze redaktor tomu Andrzej
Zawada. Nad podręcznikiem unosi się więc (niepoprawny?)
duch optymizmu. Jeśli się bardzo chce i dysponuje się pewnymi cechami, to można książkę spokojnie napisać. Ten optymizm wynika z realistycznej diagnozy.
Pojawienie się bowiem Jak zostać pisarzem wynika poniekąd
z niepokojącej sytuacji polskiego systemu kształcenia. Andrzej
Zawada zwraca uwagę na to, że rezygnacja z wymogu przygotowania pisemnej rozprawy dyplomowej na studiach licencjackich z zakresu nauk społecznych i filologicznych nie przyczynia
się do kształcenia umiejętności pisania. Nie przyczynia się do
tego także sytuacja na niższych szczeblach kształcenia. Z każdą
bowiem reformą uszczupla się podstawę programową, zmniejsza wymagania, dostosowując je rzekomo do wymogów współczesności, a tak naprawdę mam wrażenie, że dąży się do takiego
zorganizowania procesu kształcenia, by przede wszystkim było
przyjemnie. W zasadzie niewiele przesadzę, jeśli powiem, że to,
co uczeń powinien dzisiaj znać na zakończenie szkoły podstawowej, 15 lat temu umiał w klasie czwartej, a niektóre zadania
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maturalne (tzw. nowa matura) były kiedyś wykonywane przez
uczniów w klasie ósmej szkoły podstawowej. Zatem rezygnacja
z wymogów pisemnego prezentowania wiedzy staje się niejako
kontynuacją tej polityki, czyniącej z młodych ludzi „inteligentnych niegramotnych” albo „sprawnych w piśmie inaczej”. Generalnie nauką pisania w szkole podstawowej i gimnazjum objęci są wszyscy. Sztuka pisania jest zdaje się bardziej powszechna
niż sztuka malowania czy sztuka rzeźbienia. A jednak jest tak,
że szczególnie wraz ze wzrastającym dystansem czasowym do
lat szkolnych coraz mniej ludzi potrafi napisać choćby banalną
formę wypowiedzi, taką jak list, podanie czy życiorys, stąd biura
oferujące takie usługi. Pisanie książki to zadanie ambitne, a napisanie dobrej książki okazuje się nader ambitne. Książka wrocławskich naukowców wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przyszłych adeptów pióra.
Podręcznik twórczego pisania zawiera wiele anegdot, spostrzeżeń, uwag i ćwiczeń, które przyjęte ze zrozumieniem
mogą pomóc w napisaniu książki, choć oczywiście nie napiszą jej za potencjalnego autora. W Polsce dotychczas czytelnik
zdany był na intuicję i wyobraźnię, chyba że badał temat, prowadząc indywidualne studia w tym zakresie. Wtedy natknął się
na tytuły wymienione we Wstępie. Wielką zaletą książki wydaje
się bogata materia ilustrująca poszczególne zagadnienia. Przykłady pieczołowicie wyszukiwane i błyskotliwie prezentowane
podnoszą niewątpliwie wartość publikacji. Kompetencja, znajomość rzeczy, stylistyczna sprawność należą do jej atutów.
Podręcznik staje się też lekcją, jak można pisać o literaturze
nieszablonowo, przystępnie i „z charakterem”.
Materiał poradnika jest bogaty. Współcześni polscy pisarze dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Książka
mówi o inspiracjach i podejmuje temat natchnienia, przedstawia warsztat pisarski od strony technicznej i organizacyjnej.
Najważniejszą częścią wydają mi się rozdziały mówiące o poszczególnych elementach (aspektach?) dzieła literackiego: fabule, przestrzeni, czasie, postaciach, dialogach, języku, gatunkach prozatorskich i gatunkach literacko-publicystycznych.
Najistotniejsze okazują się dlatego, że tutaj czytelnik znajdzie
wiele wskazówek, porad i przede wszystkim odsłonią się przed
nim szerokie możliwości. Ponadto autorzy mówią o życiu literackim, współpracy z mediami, prawie autorskim i o współpracy z redaktorem.
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Książka ukazuje możliwości i alternatywy, jakie stoją przed
autorem – konstruktorem poszczególnych elementów utworu.
Na przykład Paweł Urbaniak mówi, jak kształtować czas, i przekonuje: „świadome nieuporządkowanie faktów może służyć
budowaniu tajemnicy i zaskakiwaniu czytelnika, a więc tworzyć kluczowe elementy konstrukcji opowieści”. Z kolei Karol
Maliszewski w tekście poświęconym przestrzeni zwraca uwagę
na to, że „opis nigdy nie jest niewinny”.
Wiadomo, że idea szkół dla przyszłych pisarzy w Polsce nie
cieszyła się popularnością. Myślę, że ta publikacja – pomyślana jako podręcznik dla studentów – może budzić niechęć niektórych literatów, którzy dochodzili sami do wielu umiejętności bez poradnikowych wskazówek. Książka demitologizuje
samego pisarza i pisarstwo. Nie natchnienie, lecz inspiracje,
nie twórczy szał, lecz rzetelna praca, nie geniusz, a wyjątkowa
znajomość rzeczy i umiejętność posługiwania się językiem pisanym decydują o literackim efekcie. Jednocześnie inni literaci
uznają Jak zostać pisarzem za dobrą lekturę. Z kilku powodów.
Po pierwsze można podpatrzeć kolegów po piórze. Po drugie
przedstawione tu doświadczenia można zestawić ze swoim
doświadczeniem. Po trzecie wreszcie zawsze coś można udoskonalić, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku.
Autorzy podają mnóstwo pomysłów, rad, obserwacji, ale
także proponują zadania do wykonania, co jako że to jest podręcznik, nie powinno dziwić. Zadania są bardzo oryginalne, np.
te dotyczące przestrzeni w dziele literackim, ale także wymagające, np.: „Napisz krótki, maksymalnie pięciostronicowy tekst
realizujący mechanizm suspensu. Spróbuj tak zbudować swoją opowieść, by w jakiś sposób była ona w formie zaskakująca
dla czytelnika”. Podręcznik zawiera też sporo wyjaśnień i podpowiedzi.
Do walorów Jak zostać pisarzem, obok materiału ilustracyjnego, niewątpliwie należą uwagi szczegółowe. Na przykład
w rozdziale pt. Bohaterowie mówią Urszula Glensk wśród rad,
jak pisać i konstruować dialogi, zamieszcza także informacje
techniczne, np. warto wystrzegać się swiftek, czyli „nacechowanych czasowników atrybucji dialogu, takich jak krzyknęła,
warknął, wrzasnął”. Dalej autorka pisze: „Żargonowa nazwa tej
staroświeckiej poetyki pochodzi od nazwiska autora Podróży
Guliwera – nie bez powodu, bo używając takich określeń, bez
wątpienia nadamy prozie stylistykę powieści dla młodzieży. Le-

piej, aby to, że ktoś mówi podniesionym głosem albo szeptem,
wynikało z wypowiedzianych przez niego słów, a nie z komentarzy narracyjnych. Intonację ma usłyszeć czytelnik. Dajmy mu
szansę”.
Znajdziemy również przykłady anegdotyczne. W rzeczonym
rozdziale mamy przytoczoną rozmowę skazańca z prowadzącymi go na egzekucję:
– Strasznie zimna noc – mówi skazany.
– No, wyjątkowo mroźnie.
– Paskudny ziąb.
– No tak, a my musimy jeszcze wracać do domu.
Marcin Hamkało w rozdziale pt. Warsztat pisarza namawia
do tego, aby nie lekceważyć prostych umiejętności. A zatem
pisarz powinien nauczyć się nie tylko dbałości o poprawność
językową, ale także o postawę podczas pisania. Umieć pisać to
znaczy nie tylko komponować teksty, ale także przyjąć właściwą postawę podczas pisania, bowiem pisarz tak spędza wiele
godzin dziennie, więc powinna ona być jak najbardziej właściwa. Chciałbym uzupełnić refleksje o umiejętnościach czysto technicznych pisarza: warto, aby posiadł on dar bezwzrokowego pisania na klawiaturze metodą dziesięciopalcową. To
nie jest wcale ironia. Umiejętność sprawnego pisania na komputerze bez patrzenia na klawisze oszczędza czas i ratuje przed
niespodziankami, których nie widzimy patrząc tylko na klawiaturę. Można więc polecić jakiś bezpłatny program (np. Mistrz
klawiatury) rozwijający tę umiejętność.

Z esejów wynika też jedna, najistotniejsza być może sprawa, że pisanie jest zajęciem odpowiedzialnym, bardzo złożonym, i oczywiście wyjątkowym, a zatem chcąc pisać, musimy
sobie zdawać sprawę z wszelkich szans i ograniczeń, ale przede
wszystkim darzyć olbrzymim szacunkiem przyszłego czytelnika i z pokorną sumiennością podchodzić do kartki czy komputera. Nie można sobie pozwolić na nonszalancję i luz, bowiem
niedopracowany tekst nie zostanie przyjęty do druku albo po
prostu później niefortunny autor może się wstydzić tego, co
napisał. Podręcznik pozbawia też złudzeń. Jeśli ktoś jest leniwy, a tylko wydumał sobie, że chce być sławnym pisarzem, powinien poszukać innego zawodu. Jeśli ktoś nie ma samodyscypliny i nie jest samoukiem, też raczej niech szuka pracy gdzie
indziej. Zawada pisze: „Pewien mój znajomy fizyk powiada, że
ludzie dzielą się wyłącznie na samouków i nieuków. Wszelkie
inne podziały są nieistotne”.
Podręcznik zawiera materiał zachęcający do pracy nad
sobą, nad swoim językiem, nad warsztatem pisarskim
i zaproszenie do refleksyjnego podejścia do tego, co w życiu
chce się robić. Jest to zaproszenie do studiów nad literaturą,
nad własnym wnętrzem, nad ludzkimi charakterami i działaniami, słowem: namowa do ciekawszego w sumie życia. Ale
aby ono takie się stało, trzeba włożyć w to dużo wysiłku. I cokolwiek by człowiek z tej książki wyniósł, to – jak zapewnia
redaktor tomu – „patrzenia na rzeczywistość trzeba nauczyć
się samemu”.
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Ostatnie lato Pilc
Igor Borkowski, Ostatnie lato Pilc. Praktyczne pisanie reportażu,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
Andrzej Zawada

Ostatnie lato Pilc to książka wyjątkowa. Jej nietypowość wynika
z podwójnego charakteru – jest zbiorem reportaży, a zarazem
podręcznikiem reportera. Proponuje czytelnikowi lekturę kilkudziesięciu reportaży, ale nie poprzestaje na prezentacji tekstów należących do tego gatunku dziennikarstwa. Oprócz nich
zawiera bowiem „warsztatowe” komentarze ich twórcy, swego
rodzaju „techniczne” autoanalizy, a całość poprzedzona została obszernym esejem wykładającym fundamentalne reguły nie
tylko samego pisania reportażu, ale postępowania reporterskiego czy – szerzej – dziennikarskiego.
Autor tej publikacji, Igor Borkowski, jest dydaktykiem i naukowcem, profesorem w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, a zarazem dziennikarzem, który przez lata systematycznie pisał dla prasy codziennej.
Występuje zatem w dwu rolach, praktyka i teoretyka.
Zwykle, jeżeli nawet te dwie postaci postępowania profesjonalnego są reprezentowane przez jedną i tę samą osobę, to na
co dzień się je oddziela. Dziennikarze-praktycy niejednokrotnie uczą studentów dziennikarstwa, ale nie piszą podręczników, zaś autorzy tych ostatnich nieczęsto mogą legitymować
się systematycznym doświadczeniem w zawodach medialnych. Tutaj jest inaczej.
Igor Borkowski zebrał w Ostatnim lecie Pilc obszerny zespół
własnych reportaży, które od połowy lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku do początku XXI stulecia publikował w „Wieczorze Wrocławia”, popularnej na całym Dolnym Śląsku, chętnie czytanej lokalnej popołudniówce, której weekendowe,
magazynowe wydanie znajdowało miejsce na większe prace,
wśród których reportaż należał do najważniejszych.
Czytane teraz, przeważnie już po kilkunastu latach od ich
publikacji, z założenia ulotne, „jednorazowe” reportaże Igora
Borkowskiego uzyskują dodatkowy wymiar – dokumentalny.
Reportaż gazetowy ma w dniu publikacji pełnić inne funkcje

– przede wszystkim informować o wybranym przez reportera
wycinku rzeczywistości, czasami również interweniować, czasami sugerować refleksję i uogólnienie. Zawsze jednak ze świadomością, że jutro przyniesie nowe sprawy i nowe tematy.
Reportaże Igora Borkowskiego, czytane teraz i jeden po drugim, jako większa opowieść, jako summa, a więc poniekąd niezgodnie ze swym pierwotnym przeznaczeniem, ale zgodnie
z regułą oglądania rzeczywistości ex post, układają się w większe i mniejsze grupy tematyczne, zachodzą między tymi tekstami ukryte albo wręcz nieplanowane przez autora związki,
podobieństwa, refreny, wyłaniają się uogólnienia. A przede
wszystkim na pierwszy plan wydobywa się wartość dokumentalna, walor świadectwa. Dzisiaj czyta się te reportaże jak listy
z wcześniejszej epoki, jak zapis w mniejszym stopniu wydarzeń, a w większym stopniu świadomości, emocji, aury. Poniekąd bez działu autora, a jedynie przy udziale czasu, reportaże
z tekstów informacyjnych stają się tekstami literackimi.
To ważny walor tej książki, ale jest drugi, ważny tak samo.
Ten jest dzisiejszy, ma perspektywę aktualną. To świadoma
i rozpisana na racjonalne, warsztatowe składniki autorefleksja zawodowa i dydaktyczna autora. Pierwszą jej częścią jest
wspomniany wcześniej esej wstępny. Znakomite wprowadzenie do dekalogu reportera, napisane klarownie, precyzyjnie, jasno, plastycznie.
Drugi wątek (bo trudno to nazwać częścią) jest swego rodzaju poboczną – ale wcale nie marginalną, wręcz przeciwnie
– narracją. Narracja ta podzielona została na stałe segmenty:
Kuchnia, Owoce, Chwyty, Pułapki, a nieraz nawet Wykroczenie.
Igor Borkowski analizuje genezę, konstrukcję, kompozycję,
język własnych tekstów, pokazując również sposób obróbki
„materiału” (właśnie Kuchnia), niejednokrotnie dalsze konsekwencje reportażu, jakie miewał on dla swoich bohaterów, dla
tematu czy dla autora. Następujące po każdym tekście komen-
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tarze analityczne stanowią przeniesiony na papier swego rodzaju zapis dialogu ze studentami.
Ostatnie lato Pilc to zatem autorski zbiór reportaży, dokument dziennikarski i podręcznik – jak to zresztą przedstawia
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podtytuł książki – praktycznego pisania reportażu. Kilkanaście
tysięcy młodych ludzi studiuje w Polsce dziennikarstwo. Dla
nich ta publikacja Igora Borkowskiego będzie znakomitą lekturą i niezastąpioną pomocą.

Ktoś im dał skrzydła?
Dariusz Nowacki, Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010),
Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2011.
Andrzej Zawada

Dr hab. Dariusz Nowacki, pracownik naukowo-dydaktyczny
w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, jest zarazem jednym z najbardziej wyrazistych polskich
krytyków literackich. Jego trwająca już przynajmniej dwadzieścia lat aktywność jako krytyka widoczna jest w wielu czasopismach zarówno literackich (choćby „Twórczość”, „Kwartalnik Artystyczny”, „Kresy”, „Opcje”, „Nowy Nurt”, „Fa-Art”, „Odra”,
„Znak”, „Studium”, „Teatr”, „Dekada Literacka” etc.), jak w głównych krajowych tygodnikach opinii (m.in. „Polityka”, „Tygodnik
Powszechny”, „Newsweek Polska”, „Przekrój”) oraz dziennikach
(„Gazeta Wyborcza, „Rzeczpospolita”, „Dziennik”, „Życie”). Obszerne szkice omawiające stan współczesnej polskiej literatury
ukazały się za granicą, m.in. w Chorwacji, Niemczech, Wielkiej
Brytanii, Francji, Hiszpanii, Meksyku.
Miałbym ochotę napisać o kilku ważnych książkach Dariusza Nowackiego, jak choćby o zbiorze pod tytułem Zawód czytelnik (1999), ale nieuchronnie przekształciłoby to niniejszą
recenzję w obszerniejszy szkic. A tom pt. Zawód czytelnik uważam za cenny z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze: czytany dzisiaj stanowi wartościowy obraz twórczości lat 1989–
1999. Po drugie: znajdziemy w nim opisy i diagnozy nadal
aktualne (jak choćby te odnoszące się do wątku prozy – jak ją
nazywa Nowacki – „małoojczyźnianokorzennej”). I po trzecie:
w książce tej po raz pierwszy prezentuje się postawa i metoda badacza i krytyka w jednej osobie, polegająca na dwoistym
równoległym czytaniu tekstu literackiego, szanującym jego autonomię artystyczną i zarazem uwzględniającym aktywny kontekst społeczny i kulturowy.
Kolejny zbiór szkiców Nowackiego, Wielkie wczoraj, ukazał
się w roku 2004. Przedmiot i zakres czasowo-przestrzenny obserwacji krytyka nie zmienił się – pozostała nim polska proza
po roku 1989. We wstępie (Słówko na otwarcie) autor żartobliwie i „metatekstowo” tak określił wnioski z zawartych w książ-

ce obserwacji i analiz: „Co zatem według mnie w obszarze –
odpowiednio – skłonności pisarskich oraz tematyki literackiej
z wszystkich rzeczą główną? Oportunizm i przeszłość – obydwie zarówno” (s. 5–6).
By możliwie najkrócej rozszyfrować hasła rzucone w Słówku... przez autora (oportunizm, przeszłość), należy powiedzieć,
że Dariusz Nowacki widzi w pierwszym dominującą postawę
artystyczną, a także społeczną pisarzy opisywanego okresu,
a w drugim dominantę tematyczną. Nie mogąc bardziej szczegółowo przedstawić zawartości tomu – bo przecież zamierzam
pisać tu o innej publikacji tego autora – dodam jedynie, iż uważam zbiór Wielkie wczoraj za ważną książkę opisującą polską
literaturę po roku 1989, charakteryzującą wewnętrzne reguły
i zewnętrzne uwarunkowania rządzące tą literaturą. Wyraziste
i wartościujące wnioski sformułowane w tej pracy przez Dariusza Nowackiego zasadniczo przyczyniają się do tworzenia i porządkowania obrazu literackiej współczesności.
Jednakże dzisiaj moja uwaga czytelnicza skupia się na najnowszym zbiorze szkiców Dariusza Nowackiego, zatytułowanym Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010). Jak wynika z podtytułu, przedmiotem oglądu
jest prawie cała polska literatura pierwszej dekady XXI wieku,
zakres rodzajowy nie obejmuje jedynie poezji. Co zatem, zdaniem autora, łączy prozę, dramat i krytykę naszej współczesności, w czym upatrywać należy czynnika spajającego, a zarazem
na tyle uniwersalnego, by widzieć w nim dominantę o największej sile kreatywnej? Dariusz Nowacki stwierdza, iż tym czynnikiem jest społeczno-kulturowy kontekst. On to sprawia, że
w minionej dekadzie powraca „literacki interwencjonizm” (s.
94), że twórczość tego okresu charakteryzuje „ponowne odkrycie potencjału krytycznego i perswazyjnego tkwiącego w literaturze” (jw.). Co prowadzi autora książki do takich wniosków,
które ukazują twórczość dekady jako uczestniczkę społecz-
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nego dyskursu estetycznego i kulturowego, podejmującą ten
dyskurs z pełną aprobatą strat, jakie musi ponieść w obszarze
twórczej autonomii?
Oczywiście wnikliwa lektura, nieufna wobec pisarskich,
głównie pozatekstowych, deklaracji.
W początkowej części studium pt. Kto im dał skrzydła autor
wraca do wątków tematycznych obecnych już w poprzedniej
książce, czyli w Wielkim wczoraj. Pierwszym z nich jest powieściowy rozrachunek z PRL, który bynajmniej nie ustał ani nie
osłabł, choć widoczne są symptomy, iż, jak to formułuje Dariusz
Nowacki, „być może pojawiło się więcej opowieści o PRL-u, niż
czytelników, którzy zechcieliby je przeczytać” (s. 17, przypis).
Systematyczna lektura kolejnych publikacji prowadzi badacza
do wniosku, że ten tematyczny wątek obrachunku z niedawną
przeszłością przechodzi znamienną ewolucję. Przebiega ona
od dominującej do połowy pierwszej dekady narracji „narodowo-martyrologicznej” (s. 16), poprzez „peerelonostalgię” (s.
22), a następnie poprzez odnowienie konwencji literatury popularnej wykorzystującej spektakularne realia epoki (powrót
konwencji powieści milicyjnej, zob. s. 33), do „wyczerpania się
antypeerelowskiej retoryki” (s. 51), czego najbardziej dobitnym
literackim potwierdzeniem jest nadrealistyczna i groteskowa
baśń Jacka Dukaja pt. Wroniec, opowiadająca o stanie wojennym. Odczytanie przez dra Dariusza Nowackiego tego nurtu tematycznego współczesnej prozy uważam za oryginalne,
wartościowe i w poważnym stopniu objaśniające procesy zachodzące we współczesności.
Interwencjonizm i perswazyjność, wyodrębnione przez krytyka jako zasadnicze dyrektywy kształtujące literackość pierwszej dekady nowego stulecia, widoczne w tekstach rozliczających się z przeszłością polityczną, obecne są nie tylko w nich.
Kiedy Dariusz Nowacki analizuje twórczość jednej z najbardziej reprezentatywnych i zarazem najbardziej poczytnych pisarek tego okresu, czyli Olgi Tokarczuk, czynniki te nabierają innego charakteru. Obszerna i umieszczona w kulturowych
(np. feminizm, filozofia New Age), a także wewnątrzliterackich
kontekstach (spór o zależność/niezależność krytyki literackiej,
rewriting) lektura tej prozy ukazuje inne, przede wszystkim popkulturowe znaczenia pojęć interwencyjności i perswazyjności
literatury. Nie ma tu miejsca na bardziej konkretne omówienie,
ograniczę się więc do stwierdzenia, iż część poświęconą prozie
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Tokarczuk uznaję za najbardziej wnikliwą i całościową, najbardziej też przekonującą lekturę tej twórczości w polskiej krytyce.
I wreszcie – pokrótce, by nie zatrzymywać się przy szczegółach zbyt długo – o trzeciej i czwartej części Kto im dał skrzydła. W trzeciej przedmiotem obserwacji są „związki [...] między
światem literackim a światem medialnym” (s. 116). Omawiając
najbardziej znane przypadki intensywnej obecności literatów
w mediach – czy zasadniczej nieobecności literatury jako całości
– Dariusz Nowacki opisuje zarówno same zjawiska, jak też wypreparowuje z nich rządzące nimi reguły. Poszczególne wyodrębnione przez Nowackiego składniki tego zjawiska – „pisarskie
celebryctwo” (s. 128), „biografia jako towar” (s. 135) – stanowią
spostrzeżenia wartościowe i użyteczne same w sobie. Warto jednak zauważyć ponadto, że zaproponowana przez krytyka perspektywa badawcza – wciąż ta sama, dostrzegająca uzależnienie
literatury od kontekstu zewnętrznego, głównie rynku – pozwala
na rozpoznanie tych procesów, w polskich realiach życia literackiego nowych, a więc jeszcze mało czytelnych.
Kontynuując obserwację nowej sytuacji literatury, Nowacki poddaje również analizie polską twórczość dramaturgiczną
ostatnich lat. I dochodzi do mało optymistycznych wniosków.
„Ilustracyjność, dydaktyzm, mnożenie oczywistości i słuszności, pisanie rozumiane jako odpowiedź na społeczne zamówienie – to nie są ‘jakości’ mile widziane w literaturze zwanej piękną”
(s. 199). Tego rodzaju pojmowanie roli dramaturga prowadzi do
powstawania tekstów płaskich, jednoznacznych, perswazyjnych,
artystycznie bezwartościowych, co – z kolei – wyjaśnia niechęć
publiczności do polskiego teatru współczesnego. Zasadniczym
walorem tej części studium pt. Kto im dał skrzydła jest jednak nie
tylko wspomniana konkluzja, poprzedzona, co pragnę podkreślić, systematyczną analizą. Głównych przejawów oryginalności tego rozdziału – i całej pracy – upatrywałbym w badawczym
podejściu Dariusza Nowackiego, który pokazał czytelnikowi, iż
proza – fabularna i niefabularna, proza krytycznoliteracka oraz
teksty pisane dla teatru – stanowi całość, rządzoną tymi samymi
regułami i reprezentującą jedną i tę samą świadomość literacką.
Studium Dariusza Nowackiego pt. Kto im dał skrzydła. Uwagi
o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010) ma bardzo dużą wartość
jako oryginalna, wnikliwa i interpretacyjnie odważna próba opisu współczesnych zjawisk literackich, opisu zarówno na poziomie najważniejszych, reprezentatywnych tekstów, jak i na pozio-

mie świadomości literackiej epoki i reguł rządzących obecnym
życiem literackim, widzianym jako funkcjonalna część kultury
popularnej i mediatyzacji kultury artystycznej. Diagnostyczna
wartość tej książki jest, moim zdaniem, nie do przecenienia.
Określiłem książkę pt. Kto im dał skrzydła jako studium, ponieważ uważam ją za przemyślane studium właśnie, nie za
zbiór krytycznoliteracki jedynie. Oczywiście sposób analizy
i opisu tekstów wywodzi się z krytyki i posługuje się narzędziami krytyki, stylistycznie niejednokrotnie też pozostajemy
w kręgu typowej retoryki krytycznoliterackiej, ale innym językiem pisać się nie da, inaczej się tekstów współczesnych nie
zdekoduje, nie opisze i nie oceni. Mamy do czynienia z konsekwentnie skomponowaną lekturą, której wynik jest zarówno
użyteczny z perspektywy krytycznoliterackiej, jak cenny dla literaturoznawczego opisu współczesności.

Za ważny walor obszernego i bardzo w środowiskach polonistycznych cenionego dorobku literaturoznawczego dra
Dariusza Nowackiego uważam funkcjonalne połączenie
warsztatu historyka i teoretyka literatury z praktyką krytycznoliteracką. To optymalna sytuacja i tylko takie połączenie
gwarantuje efekty poznawcze w wymiarze badawczym i krytycznoliterackim, w tym samym stopniu co dydaktyczne i popularyzatorskie. Co znajduje potwierdzenie w przedstawionym
dorobku uczonego krytyka, również w postaci podręczników
szkolnych, udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych,
w popularyzacji współczesnej polskiej literatury na uniwersytetach i w czasopismach zagranicznych, we współautorstwie
leksykonów literackich, wreszcie – bardzo ważne – w dydaktyce akademickiej, łączącej perspektywę literaturoznawczą, krytycznoliteracką i kulturoznawczą.
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„High life” skorodowany
Ewa Trojanowska, Sekrety Adama,
Wydawnictwo G+J, Warszawa 2012, ss. 383.
Jacek Grębowiec

Stosunki międzyludzkie panujące w dużych korporacyjnych
firmach znamy przede wszystkim z seriali telewizyjnych, ze
świadectw drukowanych przez kolorowe pisma. W eleganckich biurowcach przesiadują coraz częściej bohaterowie literatury popularnej, również polskiej. Uczestnik i konsument
kultury popularnej zna już pewnie wcale niemałą galerię ambitnych yuppies, uwodzicielskich singli, złych i dobrych szefów, mniej lub bardziej przydatnych sekretarek, asystentów,
którzy obiegowym wyobrażeniom o życiu dużych firm mają

jakoś sprostać. Nie brakuje oczywiście poważnej publicystyki, która stara się konstruować na ogół mało aprobatywne wizerunki korporacyjnej codzienności. Znamy też wiarygodne,
bo przekazywane nam przez bliskich, narracje domowe, narracje tych, którzy życia w szklanych biurowcach doświadczyli. Niemniej wszystkie te opowieści fundują na ogół dwa stereotypowe obrazy. Za jednym można by nawet zatęsknić – gdy
widzimy majestatyczne wieżowce i nowoczesne sterylne przestrzenie biurowe, wykształconych yuppies nadających dobre
tempo naszej gospodarce, po pracy używających żywota bez
tradycyjnych skrępowań, balastów i zawstydzeń. Drugi, niczym
cień pierwszego obrazka, stanowi antytezę tych powierzchownych wyobrażeń i aspiracji. To wizerunek przestrzeni zdehumanizowanej, wyścigu szczurów, płytkich, bo merkantylnych,
relacji międzyludzkich. To obraz skupiony na kosztach, jakie
musi ponosić ten, kto z korporacjami związał swój los, widząc
w nich, słusznie bądź nie, trampolinę społecznego awansu. Ile
w tych wizjach prawdy, a ile czystej fikcji, nie wiadomo. Trudno
też rzec, że prawda leży gdzieś pośrodku. Być może wcale nie.
W takiej przestrzeni, znanej i nieznanej zarazem, umieściła
akcję swej debiutanckiej powieści Ewa Trojanowska (taki pseudonim przyjęła autorka). Jej opowieść nie przynależy jednak
do świata czystej rozrywki, nie ma nic wspólnego z jakoś jednak krzepiącymi historyjkami o tzw. „high life’ie”, których pełno na szklanym ekranie. Tamte radują swych odbiorców, oferując im dwie proste podniety – radość z porażek tych, którym
finansowo wiedzie się lepiej (wszyscy lubimy widzieć, gdy bogacze cierpią), oraz współczucie dla tych, którzy mimo czystych pobudek (albo właśnie z ich powodu) odesłani zostali nagle na sam dół społecznej drabiny – z kartonowym pudełkiem
pełnym biurowego szmelcu na odchodne, ale za to z czystym
sumieniem (lub ocaloną mimo wszystko miłością do równie
etosowej kochanki). Tak czy inaczej te dwie podniety na ogół
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wystarczają, by przyciągnąć czytelnika czy też widza do fabuł
osnutych wokół biznesowych intryg.
Powieść Ewy Trojanowskiej nie została jednak napisana od
sztancy, nie jest jej zadaniem dostarczać łatwych satysfakcji. Wypełniają ją poważniejsze spostrzeżenia i interpretacje, choć podane w formie niezwykle atrakcyjnej prozy. To jednak, że świat
przedstawiony jej powieści należy do przestrzeni w kulturze jakoś już (co nie znaczy gruntownie) rozpoznanych, wcale nie
oznacza, że autorka odtwarza zużyte schematy fabularne. Wręcz
przeciwnie, mimo iż jej obraz człowieka w korporacji jest boleśnie krytyczny (to obraz rozpadu, dezintegracji, „korozji charakteru” – jak zapewne napisałby Richard Sennett), Ewa Trojanowska ustami swego bohatera opowiada o nim wieloaspektowo,
często na przekór wielu stereotypowym wyobrażeniom. W sensie aksjologicznym bliżej prozie Ewy Trojanowskiej właśnie do
Korozji charakteru, tej poruszającej analizy życia wedle zasady
„no long term”, jaką skreślił kilkanaście lat temu Sennett, wybitny
antropolog i współpracownik Michela Foucaulta, niż do popkulturowych obrazków z życia światowej finansjery.
Losy głównego bohatera – a to z jego osobistej, intymnej
wręcz perspektywy poznajemy świat przedstawiony – nie toczą się zresztą wyłącznie w korporacji. Narracja jest tu wielowątkowa. Adam, tytułowy i główny bohater, zostaje postawiony wobec niejednego fundamentalnego konfliktu, który
konstytuuje jego charakterystykę i zachowania. Zapewne nie
streści go w pełni odwieczny dylemat Fromma „mieć czy być”.
Za wiele w tytułowym bohaterze pęknięć, zderzeń jego zawodowej energii i narastającej odrazy do świata, w którym ciągle
dobrze funkcjonuje. Adam to typ bohatera, który znawcy literatury zapewne znają – człowiek ciągle jeszcze młody, choć „po
tej gorszej stronie trzydziestki”, w takim wieku, w jakim trzeba
postawić diagnozę, podsumować dokonania, z dystansem pochylić się nad sobą. Stoi niejako przed lustrem, badawczo się
w nim przegląda, zwłaszcza że autorka wyposaża go w niezwykłe kompetencje psychiczne i charakterologiczne. Tu szczególnie ważna jest jego zdolność osiągania ironicznego dystansu
wobec siebie samego, przede wszystkim zaś wobec korporacyjnych reguł istnienia, interpretowanych przez Adama radykalnie, po darwinowsku, a także wobec wewnętrznych napięć,
związanych z jednej strony z silnym dynamizmem popędowym, z drugiej zaś z rozpaczliwym wręcz pragnieniem miłości.
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To pragnienie cechuje zresztą, co znamienne, nie tylko bohatera tytułowego.
Adam jest postacią pasjonującą z innych jeszcze powodów.
Ma niezwykle bogate doświadczenia. Jego biografia utkana
została bardzo gęsto – składa się na nią emigracja zarobkowa,
skomplikowane związki emocjonalne z kobietami, silne młodzieńcze przyjaźnie, które wspomina z dużą nostalgią, sprowokowaną przez nagłą śmierć jednego z ulubionych przyjaciół. Adam posiada osobliwą wręcz wrażliwość i otwartość na
piękno, nie tylko zresztą kobiece, ale w ogóle – na piękno ludzkich osobowości, sztuki, muzyki. Konstrukcja bohatera o dużej
wrażliwości przeczy więc światu, w którym ciągle jeszcze tkwi
i który współtworzy. Ten paradoks staje się zresztą jego balastem, który coraz trudniej przychodzi mu dźwigać.
Na kartach powieści znajdziemy oczywiście pewien powab
skandalu – perypetie bohaterów, w tym tytułowego Adama,
są bowiem mozaiką rozmaitych, nie tylko obyczajowych transgresji i prowokacji. Nie są one jednak wartością samą w sobie,
przynętą dla spragnionego sensacji czytelnika. Zawsze stanowią
poważny pretekst do swoistej krytyki kultury, jaką w licznych dygresjach i monologach wewnętrznych uprawia główny bohater.
Naturalistyczna poetyka wywodów Adama, mnogość biologicznych w istocie determinizmów, którym podlegają bohaterowie
powieści, składają się również na wnikliwy obraz „high life’u”.
Sekrety Adama obfitują we frapującą galerię innych jeszcze
postaci, szczególnie kobiecych. Nie jest to świat czarno-biały.
Nic zresztą w powieści Ewy Trojanowskiej nie daje się upchnąć
w tradycyjne binarne porządki moralne. Takie też są jej bohaterki – rozmaite, ale zawsze, bez względu na sympatie czy antypatie, które budzą, scharakteryzowane dokładnie, z dużym
prawdopodobieństwem, zważywszy na ich indywidualne biografie i motywacje.
We wszystkich tych kobietach, jak w lustrze, przegląda się tytułowy Adam. Oczywiście bierze od nich to, co mają do zaoferowania. Chodzi tu nie tylko o erotyczne doświadczenia, ale również trzeźwe słowa krytyki, odkrycie swojej uśpionej zdolności
do empatii, ostatecznie – doświadczenie swojej słabości etc.
W powieści Ewy Trojanowskiej obok kobiet życiowo zaradnych, odnajdujących się zresztą nie tylko w rolach tradycyjnych, ale również w trudnych przyjaźniach i śmiałych projektach charytatywnych, nie brakuje postaci dwuznacznych:

z jednej strony, zdawałoby się, wyemancypowanych, z tego
powodu dających sobie prawo do erotycznej swobody i rozmaitych gratyfikacji seksualnych, z drugiej jednak jakże często
niezdolnych do istnienia bez męskiej dominacji, ekonomicznego i seksualnego patronatu. Ich losy ilustrują destrukcyjne
działanie zasady „no long term”, przeniesionej z korporacji do
życia osobistego. Są wreszcie i takie, które mechanizmami popędowymi manipulują z premedytacją i precyzją, wykorzystując tę oto słabość męskiego świata dla odniesienia ekonomicznego sukcesu, powiększania zasobów (jak napisałby o nich
zapewne psycholog Bogdan Wojciszke). Tym, choć potraktowanym na kartach powieści surowo – ostrzem satyry bądź groteski, udaje się jednak osiągać zamierzone cele, a ich ofiarami
padają posiadacze jakichkolwiek sentymentów czy skrupułów.
Wraz z bohaterami Sekretów Adama wchodzimy więc nie
tylko w świat brutalnych korporacyjnych reguł, ale również,
i o wiele głębiej, w świat pragnień współczesnego człowieka,
którego zmodernizowany i urynkowiony model istnienia musi
jakoś dotykać, nawet wtedy, gdy jego codzienność jest tylko
epizodycznie związana z finansjerą i wielką ekonomią. Bo też
rachunek strat i zysków, jakiego na co dzień dokonujemy, wybierając pomiędzy dostatkiem, zasobnością, rezygnacją z tradycyjnie przeżywanej biografii, seksualną ekspresją a zachowaniem względnej uczciwości, jest typowy dla tej późnej fazy
nowoczesności, w której żyjemy, staje się coraz bardziej uniwersalnym dylematem. Korporacyjny magiel, w którym dzieje
się akcja powieści, w tym sensie jest symbolem i pretekstem,
zachętą do prawdziwe etycznej refleksji.
Do walorów debiutanckiej powieści Ewy Trojanowskiej należy jednak nie tylko ważka problematyka. Uwagę czytelni-

ka przyciągają bowiem nie tylko skomplikowane i pełne rozmaitych napięć losy bohaterów. Warto również wspomnieć,
że czyta się ją dobrze z czysto literackich powodów: zachętą jest niewątpliwie zdystansowana narracja, pełna ironicznych, choć gorzkich przede wszystkim tonów, prowadzona
z perspektywy głównego bohatera. Język, jakim posługuje
się Adam, jest żywy, doskonale skomponowany z charakterystyką bohatera, typowy dla jego generacji (również dzięki
kulturowym kodom epoki, w której mógł się wychowywać):
daleki od politycznej (i obyczajowej) poprawności, wykorzystujący rozmaite pokłady polszczyzny – w tym wulgaryzmy
i kolokwializmy, wzięte z jakże barwnej i emocjonalnie bogatej polszczyzny podwórkowej lat osiemdziesiątych, oprócz
tego pomysłowe neologizmy i twórczo potraktowane, na
przekór wszelkim internetowym modom, zapożyczenia. To język sprawia, że z dwuznacznym w sferze poglądów i zachowań bohaterem nie można się wręcz nie utożsamić. Język
Adama pozwala czytelnikowi nawiązać z nim nić porozumienia i sympatii.
Ze wszystkich wspomnianych tu powodów debiutancką
powieść Ewy Trojanowskiej uznać należy za bardzo udaną.
Rzadko bowiem czyta się dzieło przynoszące tak dużą satysfakcję z samej lektury, na poziomie fabularnym, a przy tym
tak refleksyjne i wielopłaszczyznowe. Ewa Trojanowska proponuje czytelnikowi spotkanie z powieścią tyleż obyczajową, co psychologiczną, i w pewnej mierze rozrachunkową dla
pokolenia tych Polaków, którym przyszło jako pierwszym egzystować w zmienionej już rzeczywistości społecznej i ekonomicznej, pędząc za atrakcjami zmodernizowanego świata
i wpadając w jego liczne pułapki.
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Noty o autorach
Hans-Georg Anders – urodził się w 1928 roku w Sobótce,
gdzie spędził dzieciństwo i młodość w domu przy ulicy Bergstrasse 53 (dziś Św. Jakuba 50). Do ogłoszenia Wrocławia twierdzą (Festung Breslau) był uczniem wrocławskiego gimnazjum
Zwinger. Rodzina Andersa opuściła Sobótkę w lipcu 1946 roku.
Hans kontynuował naukę w Padeborn. Tam skończył Akademię Pedagogiczną i został nauczycielem języka angielskiego.
Mieszka w Brakel-Riesel w Westfalii.

Michał Hernes – ukończył studia w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, publikuje m.in. na łamach portalu Stopklatka.pl, czasopism „Hiro”,
„Nowa Fantastyka”, „Odra” i strony internetowej „Krytyki Politycznej”.

Ewa Bartos – doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się m.in. związki literatury i psychologii,
problematyka uwodzenia w literaturze, współczesny romans
polski i powieść popularna. Opublikowała kilkanaście szkiców
z tego zakresu. Współpracuje z miesięcznikiem „Śląsk”.

Bartosz Jastrzębski – wykłada filozofię i etykę w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim. 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 przewodnie codzienności, jej udręki i drobne nadzieje.
Ukazały się trzy tomy jego esejów: Pająk. Szkice prawie filozoficzne (2007), Próżniowy świat (2008) oraz Wędrówki po codzienności
(2011). Wraz z Jędrzejem Morawieckim wydał ostatnio zbiór esejów i reportaży o Syberii i Rosji pt. Krasnojarsk zero (2012).

Małgorzata Czapiga – absolwentka polonistyki UJ, adiunkt
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr,
doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii, specjalność: antropologia kulturowa; interesuje się literaturą współczesną, antropologią i teatrem (szczególnie awangardowym),
publikuje m.in. na łamach „Kultury Współczesnej”, „Kontekstów”, „Literatury Ludowej” i „Tematów z Szewskiej”.

Jerzy Jastrzębski – profesor zwyczajny, pracuje w Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego podstawowe prace (rozprawy naukowe i eseje)
dotyczą najnowszej historii kultury i polityki kulturalnej, kultury
masowej i ludowej, dziennikarstwa, medioznawstwa i pedagogiki. Jest członkiem redakcji czasopism „Literatura Ludowa”, „Kultura i Komunikacja (2K)”, „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja”.

Jacek Grębowiec – absolwent wrocławskiej polonistyki, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor monografii: Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia na tle jego ikonosfery (do
1945 r.), tłumaczonej obecnie na język niemiecki. Literaturoznawca, teoretyk kultury, regionalista, ostatnio zainteresowany
również pragmalingwistyką.

Marta Kaprzyk – studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasjonuje się kinem współczesnym, a w szczególności
znaczeniem filmowych przestrzeni oraz rolą kostiumów i dekoracji.
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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”.
Jędrzej Morawiecki – adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, socjolog i literaturoznawca, dziennikarz, współzałożyciel grupy
„Dziennikarze Wędrowni”; publikował reportaże w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, magazynie tygodniowym „Gazety
Wyborczej” oraz „National Geographic”. Przez siedem lat był reporterem Agencji REUTERS. Współpracował również z I i III programem Polskiego Radia, Radiem Zet oraz Polską Sekcją Radia BBC. Autor m.in. książek Głubinka. Reportaże z Polski (2011),
Krasnojarsk zero (2012 – współautor: B. Jastrzębski), Łuskanie
światła. Reportaże rosyjskie (2010), Mały człowiek. O współczesnym reportażu w Rosji (2010).
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.
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Krzysztof Obremski – ukończył polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam doktorat (1988) i habilitacja (1996), profesura (2006). Pracownik Instytutu Literatury
Polskiej UMK (Zakład Literatury Staropolskiej), w latach 1996–
2006 kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia.
Główne kierunki zainteresowań: nurt religijny literatury staropolskiej, teoria i praktyka retoryczna (szczególnie: panegiryk),
socrealistyczna hagiografia. Autor podręczników akademickich i rozpraw naukowych. Ostatnio wydał książkę pt. Literatura staropolska czytana współczesną humanistyką. Przymiarki
metodologiczne (2012).
Jarosław Petrowicz – ukończył polonistykę i logopedię na
Uniwersytecie Wrocławskim oraz informatykę na Akademii
Ekonomicznej w Katowicach; obronił doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim. Recenzje, eseje i szkice literackie publikował
w „Nowych Książkach”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Pograniczach”,
„Roczniku Wieluńskim”, „Siódmej Prowincji”, „Twórczości”. Należy do Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej i gimnazjum. Mieszka w Wieluniu.
Aneta Sochacka – absolwentka historii i dziennikarstwa na
Uniwersytecie Wrocławskim; obecnie doktorantka na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
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.
Agnieszka Tkaczyk – studentka Journalism and Social Communication na Uniwersytecie Wrocławskim. Reportażem radiowym pt. Indianin z Guciowa zdobyła nagrodę główną w konkursie Panasonic Young Inventions, organizowanym w ramach
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Reportażu „Camera Obscura” w 2010 r.

Magda Witkiewicz – absolwentka studiów licencjackich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie studentka studiów magisterskich – kierunek:
Stosunki Międzynarodowe.

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).
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Abstracts
Małgorzata Czapiga: The problem of contemporary audio
sphere in the context of Leopold Blaustein’s deliberations
The sound space, as duly noted by the author, has been dominated by the image. According to many experts in the field
of media and communication, it has gone by the wayside not
only in the experience of a modern man but also in theoretical,
mainly in Polish, considerations. Małgorzata Czapiga is restoring the rightful degree to the sound space. Her deliberations
are based on the interwar studies of Leopold Blaustein which
combine aesthetical, pedagogical and psychological perspective. Blaustein emphasized the issue of a place and the role of
perceptual factors in aesthetical experiences. He investigated
the image, especially in films, but also on the radio. The author
successfully relates Blaustein’s deductions to the most popular contemporary forms of communication: radio plays, audiobooks, etc.
Michał Hernes: Żuławski’s overexpression
Incomprehensibility of Żuławski does not stop to fascinate
many people. There are many legends about his work with actors which portray him as a charlatan who imposes voodoo
practices on actresses to manipulate them. Żuławski himself
does not want to expose his methods. That only fosters the
atmosphere of intercourse with mystery and illegality. Michał
Hernes, in an interesting and accessible way, disenchants the
legend of Żuławski. He interprets Żuławski’s literary and film
creation as a prove for deliberate cultural transgression as well
as a radical diagnosis of the Polish and European culture.

Jacek Grębowiec: Extremism – postmodernism – Catholicism. The “Fronda” phenomenon
The article of Jacek Grębowiec describes and analyses the environment of young Catholic intelligence concentrated around
the journal editors of “Fronda” . His reflections include a wide
historical and cultural context accompanying not only the creation of the journal but also all the stages of its work. The author highlights specificity of this periodical, its cultural radicalism, paradoxically connected with an orthodox ideological
message. The author also analyses social influences of “Fronda”,
including gradual evolution of the journal (its politicization) as
well as an erosion of its credibility.
Jerzy Jastrzębski: Vanity fair in a public sphere. Media, politics and the market
The author diagnoses the crisis of discourse between the media and politics. He suggests to search for indicators of its impoverishment not in the decrease in number (neither the
amount nor the dedication lessen) but in its quality. Politicians
are disappointed with media and the ability to measure its influence on the recipients’ attitudes. Simultaneously, the media
– partly voluntarily, partly in a forced manner – has given up
its supervisory function. That results in malformation of its social and political role as an organizer and the place of public
debate. Despite the excitement among some of the observers,
new media and alternative journalism have not created an effective model of political communication in Poland. The author
postulates that it is important not to overlook the relevant displacement. Namely, the growth of market position and economic conditions which have the dominant role in both global
and local scale, marginalizing the ideology and politics.
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Marta Kaprzyk: Post-Franco claustrophobia – the role of
space in film What Have I Done to Deserve This? by Pedro
Almodóvar
What Have I Done to Deserve This? (1984) is the fifth featurelength film by Pedro Almodóvar. It is significantly different
from its predecessors created in the mode of Madrid “movid”.
The author considers this film to be a combination of melodrama, black comedy and tragedy with the elements of grotesque, absurdity and surrealism, a pastiche of horror, a parody
of TV advertisements, and an explicit reference to the Italian
neorealism. The author focuses on the relation between film
conventions and the issues connected with an influence of the
Franco ideology on Spanish society. According to the author,
What Have I Done to Deserve This? emerges those relations.
Such interpretation allows understanding better the main
character – Gloria, especially her attitude towards social roles.
Krzysztof Obremski: Academic Ministry in Toruń and the
misinforming tourists information. A mini-study of manipulation
This article is an attempt to analyze the meanings (and various types of manipulation) included on the information board
which is placed in the center of the old town in Toruń (i.e. on
the Old Town market square– at the entrance to the Holy Spirit
Church). The information board is dedicated to the history of
the academic ministry in Toruń and to the temple (originally
Lutheran), taken over in 1945 by Jesuits. The author highlights
important concealments and biases in the text and examines
their genesis.
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Jarosław Petrowicz: Grüss Gott, Mock. Of the German language in novels by Marek Krajewski
The author of this article underlines “the anchor in reality”
which is an additional and apparent value of Marek Krajewski’s
novels. This added value spurs to reading not only the popular literature lovers, but also people connected with the special
place of Wrocław. This is the place where Krajewski’s criminals
are taking place. It also provokes to think about the history of
this previously German city to confront one’s own experience
with the illusion created by the writer. According to Jarosław
Petrowicz, the use of many German names, including proper
names, honorifics , titles etc., brings closer the old incarnation
of today’s Polish city to the contemporary reader, and is one of
the reasons for the realism of old Breslau.
Dawid Szkoła: Freedom to impossibilities
The essay by Dawid Szkoła indicates numerous relations between the Søren Kierkegaard and Lew Szestow’s philosophy.
According to the author – both of them, with equal eagerness, were fighting against the claims of the positivist’s study
and the idealistic philosophy for recognition of God. Not order but the fortune, not peace but tragedy, not understanding
but despair – those dynamic terms connected both of the philosophers who opposed the Spinozan formula: do not laugh,
do not cry, do not hate but understand. The philosophers impose that the despair in the face of silent God, inevitability of
laws and mind are all natural to a man. Szkoła proves that this
is the source of faith – the philosophy of tragedy, absurdity and
faith – the philosophy Søren Kierkegaard and Lew Szestow advocate.

